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உலகேம	உற் 	ேநாக் ம்	ஒ 	அற் தச்	 ற் லாத்	தலமாக	அந்தமான்	தீ கள்

உள்ளன.	 வாழ்க்ைகயில்	 ஒ 	 ைறேய ம்	 அந்தமான்	 தீவிற் ச்	 ெசன் 	 வர
ேவண் ம்.	 மியின்	 ெசார்க்கம்	 என	அந்தமான்	 தீ கைள	 சிலர்	 கின்றனர்.
ெசார்க்கம்	 என்ப 	 எப்ப ப்பட்ட 	 என்ப 	 யா க் ம்	 ெதரியா .	 ஆனால்
அந்தமான்	தீ கள்	இயற்ைக	வளம்	நிைறந்த	தீ கைளக்	ெகாண் ள்ள .	மனிதச்
ரண்ட க் 	 ஆட்படாத	 பல	 தீ கள்	 இ க்கின்றன.	 எந்தப்பக்கம்	 ெசன்றா ம்

கட ம்,	தீ க ேம	ெதரிகின்றன.	நீலக்கட க் 	இைடேய	பச்ைச	நிறம்	ெகாண்ட
தீ கள்	 ரசிக் ம்ப யாக	 இ க்கின்றன.	 இங்ேக	 அைமதியான	 மா படாத,
ெவண்மணல்	 ெகாண்ட	 கடற்கைரையக்	 காணலாம்.	 அரிய	 தாவரங்கள்,
விலங் கள்,	பறைவகள்	என	பல் யிர்	வளம்	மிக்க	ப தியாக	அந்தமான்	 தீ கள்
விளங் கின்றன.	 கடற்கைர	 ஓரத்திேலேய	 பல	 வண்ணம்	 ெகாண்ட	 பவளப்
பாைறகைள ம்,	அதன்	ஊேட	 நீந்திக்	 திரி ம்	 பல	 வண்ண	 மீன்கைள ம்	 ரசிக்க
ஏற்ற	இடம்.	இயற்ைக	அழேகா 	வரலாற் ச்	சிறப் 	மிக்க	பல	இடங்க ம்	உள்ளன.
அந்தமான்	பயணத்தில்	 க்க,	 க்க	 ற் லா	அ பவத்ைதப்	ெபறலாம்.

ஒ 	 வார	 காலம்	 அந்தமானில்	 இ ந்தேபா 	 பார்த்த	 இடங்கள்,	 ேகட் த்
ெதரிந் 	 ெகாண்ட	 விபரங்கள்,	 ப த்தைவ,	 வீ ேயாவில்	 பார்த்தைவ	 என
அைனத்ைத ம்	ஒன் 	ேசர்ந் 	இந்தப்	 த்தகத்ைத	எ தி ள்ேளன்.	அந்தமானில்
பார்க்க	ேவண் ய	இடங்கள்	மற் ம்	அங் 	ெசல்வதற்கான	ஏற்பா கைளச்	ெசய்
ெகா த்த	 நண்பர்	 தி மி .C.P.விேவக்	 மற் ம்	அவர 	 மைனவி	 ஜிஞ்ஜி	 ஜார்ஜ்
ஆகிேயா க் 	என 	நன்றி.	இந்தப்	 த்தகத்ைத	எ வதற் 	உதவியாக	இ ந்த
என்	மைனவி	தி மி .தில்ைலக்கரசி	அவர்க க் ம்,	தட்டச் 	ெசய் 	ெகா த்த
தி மி .N.நவீன்	 மார்	 அவர்க க் ம்	 நன்றி.	 அத் டன்	 இந்தப்	 த்தகத்ைத
ெச ைமப்ப த்தி	 ெகா த்த	 தி மி .சரவணமணியன்	 அவர்க க் 	 என
நன்றி.	 ேம ம்	 என் ைடய	 88	 ஆவ 	 த்தகத்ைத	 மின் லாக	 ெவளியிட்ட
FreeTamilebooks.com	 மிற் ம்	 என 	 மனமார்ந்த	 நன்றிையத்	 ெதரிவித் க்
ெகாள்கிேறன்.

	
வாழ்த் க டன்

	
ஏற்கா 	இளங்ேகா
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இந்தியாவில்	 7	 னியன்	 பிரேதசங்கள்	 உள்ளன.	 ெடல்லி	 ேதசிய	தைலநகர்

ப தி,	 சண் கர்,	 தமன்தி ,	 தாத்ரா	 மற் ம்	 நகர்	 ஹேவலி,	 ச்ேசரி,
லட்சத்தீ கள்	 மற் ம்	 அந்தமான்	 நிக்ேகாபார்	 தீ கள்	 ஆகியைவ	 7	 னியன்
பிரேதசங்களாக	 மத்திய	 அரசினால்	 நிர்வகிக்கப்ப கின்றன.	 அந்தமான்	 மற் ம்
நிக்ேகாபார்	 தீ கள்	 இந்தியப்	 ெப ங்கடலில்	 அைமந் ள்ளன.	 இைவ	 இரண்
தீ க்	 ட்டங்களாக	அைமந் ளன.	அந்தமான்	 மற் ம்	 நிக்ேகாபர்	 என்ப 	 தனி
தீ கள்	அல்ல.	பல	தீ களின்	 ட்டங்கள்	அைவ.

இந்த	 னியன்	 பிரேதசத்தின்	 தைலநகரம்	 ேபார்ட்	 பிேளயர்	 (Port	 Blair)
ஆ ம்.	 ெமாத்தம்	 572	 தீ கைளக்	 ெகாண் ந்தா ம்	 38	 தீ களில்	 மட் ேம
மக்கள்	வசிக்கின்றனர்.	இத்தீ கள்	 மார்	 150	மில்லியன்	ஆண் க க் 	 ன்
ேதான்றின.	 இத்தீ கள்	 ற்றி ம்	 கடல்	 நீரால்	 ழப்பட் ள்ளன.	 கட க்க யில்
வீற்றி க் ம்	 ஒ 	 ெபரிய	 மைலத்	 ெதாடரின்	 ெவளிநீட்சிகேள	 இத்தீ களா ம்.
இந்தக்	 கடல யில்	 உள்ள	 மைலத்	 ெதாடர்	 அைமப்பான 	 ெதற் 	 வடக்ேக
அைமந் ள்ள .	இ 	 மார்	800	கி.மீ.	நீளம்	ெகாண் ள்ள .
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அந்தமான்	 நிக்ேகாபார்	 தீ களில்	 மார்	 60,000	 ஆண் களாக

பழங் யினர்	வாழ்ந் 	வ கின்றனர்.	ெவளி	உலக	மக்கள்	இத்தீவிற் 	ெசன்ற
என்ப 	 தலாம்	இராேஜந்திர	 ேசாழன்	 என் ம்	தமிழ்	 ேசாழ	அரசரின்	 	 (1014	 –
1042)	 காலத்தில்	 நடந்த .	 ேசாழர்கள்	 இத்தீைவக்	 கடற்பைடத்	 தளமாகப்
பயண்ப த்தினர்.	 இத்தீ கைள	 தின்னமத்த	 தீ 	 என	 அைழத்தனர்.	 கிபி.1050
ஆம்	ஆண் 	கல்ெவட் 	ஒன்றில்	இத்தீ கைள	நக்காவரம்	 (Nakkavaram)	எனக்
றிப்பிட் ள்ளனர்.	நக்கம்	என்றால்	அம்மணம்	(Naked	Land)	என் 	ெபா ள்.	இ

கரிய	நிறம்	ெகாண்ட	மனிதர்கள்	நிர்வாணமாக	வா ம்	 தீ 	என்பைதக்	 றிக் ம்
ெபயரா ம்.

இத்தீ கள்	 17	 ஆம்	 ற்றாண் ல்	 மராட் யப்	 ேபரரசின்	 ஒ 	 தற்காலிகக்
கப்பல்	 தளமாக	அைமந்த .	அதன்	 பின்னர்	 டச் க்காரர்கள்	 1755	ஆம்	ஆண்
சம்பர்	 12	 இல்	 இத்தீவிற் 	 வந்தனர்.	 பிற 	 இத்தீ கள்	 டச் க்காரர்களின்

ஆட்சிக் க்	 கீழ்	 வந்த .	அவர்கள்	இதற் 	 திய	 ெடன்மார்க்	 (New	 Denmark)
எனப்	 ெபயரிட்டனர்.	 அதன்	 பின்னர்	 பிரெடரிக்	 தீ கள்	 எனப்	 ெபயர்	 மாற்றம்
ெசய்தனர்.	 இத்தீ களில்	 1754	 தல்	 1848	 வைர	 ெதாடர்ந் 	 மேலரியா	 ேநாய்
தாக்கியதால்	 தீவிலி ந் 	 ெவளிேயற	 	 ெசய்தனர்.	 நிக்ேகாபார்	 தீ களின்
உரிைமைய	 1868	ஆம்	ஆண் 	அக்ேடாபர்	 16	அன் 	பிரிட் ஷ்	அரசிடம்	விற்றனர்.
1869	 ஆம்	 ஆண் ல்	 ஆங்கிேலயர்கள்	 அதைன	 பிரிட் ஷ்	 இந்தியா டன்
இைணத்தனர்.	 1872	ஆம்	ஆண் ல்	அந்தமான்	மற் ம்	 நிக்ேகாபார்	 தீ கள்	ஒ
தைலைம	கமிஷனரின்	கீழ்	ேபார்ட்	பிேளயர்	 லம்	இைணக்கப்பட்ட .

அந்தமான்	 என்பதற் 	 மலாய்	 ெமாழியில்	 அ மன்	 என்ப 	 ெபா ளா ம்.
நிேகாபார்	என்ற	நவின	ெபயர்	பிரிட் ஷ்	அரசாங்கத்தால்	 ட்டப்பட்ட .	நிக்ேகாபார்
என்றால்	 நிர்வாண	மக்கள்	வா ம்	இடம்	 என் 	ெபா ள்.	இத்தீ களின்	ெமாத்த
நிலப்பரப் 	8249	ச ர	கிேலா	மீட்டர்	ஆ ம்.	ெமாத்த	மக்கள்	ெதாைக	3,80,520	ேபர்.
இந்தி,	தமிழ்,	மைலயாளம்,	ெத ங் ,	வங்காளம்,	ஆங்கிலம்	என	 பல	ெமாழிகள்
ேப ம்	 மக்கள்	 வா கின்றனர்.	 ஆகேவ	 இதைன	 ஒ 	 ட் 	 இந்தியா	 என
அைழக்கின்றனர்.	 இ 	 1950	ஆம்	ஆண் ல்	 இந்தியா டன்	 இைணக்கப்பட்ட .
பிற 	 1956	 இல்	 னியன்	 பிரேதசமாக	 அந்தமான்	 மற் ம்	 நிக்ேகாபார்	 தீ கள்
அறிவிக்கப்பட்டன.	 இங் 	 ஒ 	 மக்களைவ	 ெதா தி	 உள்ள .	 ைணநிைல
ஆ நர்	 நிர்வாகத்தின்	 கீழ்	 அந்தமான்	 நிக்ேகாபார்	 தீ கள்	 ெசயல்பட்
வ கின்றன.	இங் 	 ன் 	மாவட்டங்கள்	உள்ளன.
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அந்தமான்	 தீ க க் 	 ெதற்கி ம்,	 இந்ேதாேனசியத்	 தீவான

மாத்திரா க் 	 வடேமற்கி ம்	 நிக்ேகாபார்	 தீ கள்	 அைமந் ள்ளன.
நிலப்ப தியில்	 இ ந் 	 1300	 கி.மீ	 ெதாைலவில்	 வங்காள	 விரி டாவில்
அைமந் ள்ள .	இத்தீ களின்	ெமாத்த	நிலப்பரப் 	1841	ச ர	கிேலாமீட்டர்	ஆ ம்.
ெமாத்தம்	 22	 தீ கைளக்	ெகாண் ள்ள .	ெபரிய	 நிக்ேகாபார்,	கார்ட்டா	ெடரசா,
கார்	 நிகேகாபார்,	 ெடராசா,	 சிறிய	 நிக்ேகாபார்	 ஆகியைவ	 க்கியமான
தீ களா ம்.	10	தீ களில்	மட் ம்	மக்கள்	வசிக்கின்றனர்.

ெதன்	 தீ கள்	 மைலப்பாங்கானைவ.	 வட	 தீ களில்	 ெதன்ைன	 மரங்கள்
பயிரிடப்ப கின்றன.	 இங் 	 நான்ெகளரி	 (Nankawri)	 என் ம்	 ைற கம்
இ க்கிற .	 இந்தியாவின்	 ெதன்ேகா 	 என்ப 	 இந்திரா	 ைனயா ம்.	 இ
நிக்ேகாபார்	 தீவில்	தான்	 உள்ள .	இத்தீவின்	மிக	 உயரமான	மைல	 ளியர்	மைல.
இதன்	 உயரம்	 642	 மீட்டர்	ஆ ம்.	 நிக்ேகாபார்	 தீவில்	 நிக்ேகாபார்	மாவட்டம்	 என்
ஒன் 	 மட் ேம	 உள்ள .	 இ 	 1974	 ஆம்	 ஆண் 	 உ வான .	 இந்த	 தீவின்
தைலநகரமாக	கார்	நிக்ேகாபார்	ெசயல்ப கிற .	 தீ களில்	 65	சதவீதம்	பழங்
மக்கள்	வாழ்கின்றனர்.	அவர்கள்	ேசாம்பன்	மற் ம்	நிக்ேகாபார்	மக்கள்	ஆவார்.
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அந்தமான்	 தீ கள்	 என்ப 	 550	 தீ கைளக்	 ெகாண்ட .	 இவற்றில்	 28

தீ களில்	மட் ேம	மக்கள்	வசிக்கின்றனர்.	அந்தமான்	 தீவில்	வடக் 	மற் ம்	ந
அந்தமான்	 மாவட்டம்	 மற் ம்	 ெதற் 	 அந்தமான்	 மாவட்டம்	 என	 இரண்
மாவட்டங்கள்	உள்ளன.	இதன்	 தீ கள்	ஒ 	சங்கிலித்	ெதாடராக	அைமந் ள்ளன.
நீளம்	 352	கி.மீ.,	 	 	 	 	 	 	 	அகலம்	 51	கி.மீ.,	என	 6408	ச ர	கிேலா	 மீட்டர்	பரப்பள
ெகாண்ட .

ெதற் 	அந்தமான்	 தீ 	ந 	அந்தமான்	 தீ 	மற் ம்	வடக் 	அந்தமான்	 தீ
என	 ன் 	 ெப ம்	 தீ கள்	 ஒ 	 சங்கிலித்	 ெதாடர்	 ேபால்	 அைமந் ள்ளன.
சங்கிலித்	ெதாடர்	ேபால்	இ ந்தா ம்	அவற்ைற	கால்வாய்கள்	பிரிக்கின்றன.	இந்த
தீ கைள	ஒட் 	 ற் க்	கணக்கான	 ட் 	 தீ கள்	அவற்றின்	எல்ைலப்	ப தியில்
அைமந் ள்ளன.	ெதற் 	அந்தமான்	 தீவில்தான்	 ேபார்ட்பிேளர்	இ க்கிற .	இந்த
நகரேம	 நிர்வாக	 ைமயமாக	 ெசயல்ப கிற .	 அந்தமான்	 தீ களில்	 ன்றாவ
ெபரிய	தீ 	இ வா ம்.	இ 	93	கி.மீ	நீள ம்,	31	கி.மீ	அகல ம்,	1348	ச ர	கி.மீ
பரப்பள ம்	 ெகாண்	 அந்தமான்	 தீ களின்	 ைமயத்தில்	 அைமந் ள்ள	 தீ 	 ந
அந்தமான்	 தீவா ம்.	 இ 	 1536	 ச ர	 கிேலா	 மீட்டர்	 பரப்பள 	 ெகாண்ட .
இத்தீவில்	 ஜாரவா	 பழங் கள்	 வாழ்கின்றனர்.	 ேம ம்	 வங்காளி,	 தமிழர்,
மைலயாளிக ம்	 வசிக்கினறனர்	 ரங்காட்,	 பில்லிகிர ன்ட்,	 கடம்	 தாலா,
பக் ல்டாட்டா,	ேபதாப் ர்	ேபான்ற	நகரங்கள்	இத்தீவில்	உள்ளன.

		



		
	
அந்தமான்	 தீ களின்	வடக் 	ப தியில்	அைமந் ள்ள	 தீ ப்	ப தி	வடக்

அந்தமான்	 தீ 	 ஆ ம்.	 இதன்	 நிலப்ப தி	 1376	 ச ர	 கி.மீ	 பரப்பளைவக்
ெகாண் ள்ள .	இங் 	திக்லிப் ர்	என் ம்	 க்கியமான	நகரம்	இ க்கிற .
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அந்தமான்	 தீவில்	 6	ெதால்	பழங் 	இன	மக்கள்	வாழ்கின்றனர்.	அவர்கள்

தங்க க் 	 என	 தனி	 ெமாழி,	 கலாச்சாரம்	 மற் ம்	 பிராந்திய	 க்கைளக்
ெகாண்டவர்களாக	இ க்கின்றனர்.	அழி ம்	நிைலயில்	 உள்ள	மனித	இனம்	எனச்
ெசால் ம்	 அளவிற் 	 அவர்களின்	 மக்கள்	 ெதாைக	 ைறந் 	 ெகாண்ேட
வ கிற .

நிக்ேகாபார்	 தீவில்	 நிக்ேகாபாரீஸ்	 என் ம்	 பழங் கள்	 வாழ்கின்றனர்.
இவர்கள்	 நிக்ேகாபாரீஸ்	 எனப்ப ம்	 ெமாழிையப்	 ேப கின்றனர்.	 ேசாம்ெபன்
(Sompen)	 என் ம்	 பழங் யினர்	 கிேரட்	 நிக்ேகாபார்	 தீ களின்	 வனப்ப தியில்
மைறந் 	 வாழ்கின்றனர்.	 2011	 ஆம்	 ஆண் ல்	 எ த்த	 மக்கள்	 ெதாைகக்
கணக்ெக ப்பின்ப 	229	ேபர்	மட் ேம	இ க்கிறார்கள்	என	அறியப்ப கிற .

அந்தமான்	 தீ களில்	 கிேரட்	 அந்தமானியர்,	 ஒன்ேக,	 ஜாரவா,	 ெசன் னலி
என	 4	ெதால்	 பழங் 	இனமக்கள்	வாழ்கின்றனர்.	இவர்களில்	 சில	 பழங் கள்
60,000	 ஆண் களாக	 அந்தமான்	 தீ களில்	 வாழ்கின்றனர்.	 இவர்கைள
பா காக்கப்பட	ேவண் ய	பழங் 	மக்கள்	என	இந்திய	அர 	அறிவித் ள்ள .

அந்தமானியப்	பழங் கள்	(Andamanese	people)	என்பவர்கள்	26,000	ஆம்
ஆண் க க் 	 ன் 	 ஆப்பிரிக்காவிலி ந் 	 அந்தமான்	 தீ களில்

ேயறியவர்கள்.	 இவர்கள்	 ள்ளமானவர்கள்.	 ட்டாக	 வா ம்	 பண்
ெகாண்டவர்கள்.	 18	 ஆம்	 ற்றாண் ன்	 இ தியில்	 7,000	 ேபர்	 இ ப்பதாகக்
கணக்கிட் ள்ளனர்.	 ேநாய்த்	 ெதாற்றின்	 காரணமாக	 இவர்களின்	 எண்ணிக்ைக
ைறந்த .	தற்ேபா 	400	–	500	ேபர்	மட் ேம	உள்ளனர்.

ஒன்ேக	 (Onge)	என்பவர்கள்	சிறிய	அந்தமான்	 (Little	Andaman)	 தீ களில்
வாழ்கின்றனர்.	அந்தமான்	 தீ களில்	 நான்காவ 	 ெபரிய	 தீ 	இ வா ம்.	 1957
ஆம்	 ஆண் 	 தல்	 இத்தீ 	 ஒன்ேக	 மக்க க்கான	 சிறப் ப்	 ப தியாக
அறிவிக்கப்பட் ள்ள .	 ேம ம்	 இவர்கள்	 ரட்லண்ட்	 தீ 	 மற் ம்	 ெதற்
அந்தமானின்	 ெதன்	 ைனயில்	 வாழ்கின்றனர்.	 இவர்கள்	 ஒன்ேக	 என் ம்
ெமாழிையப்	 ேப கின்றனர்.	இம்ெமாழி	 மிக ம்	அரிதான .	 1901	ஆம்	ஆண் ல்
672	ஆக	இ ந்த	மக்கள்	ெதாைக	ப ப்ப யாக	 ைறந்த .	தற்ேபா 	 95	ஒன்ேக
பழங் யினர்	மட் ேம	வாழ்ந் 	வ கின்றனர்.

ஜாரவா	 (Jarawa)	 பழங் கள்	 க ைம	 நிறமானவர்கள்.	 ஜாரவா	 என்றால்
மண்ணின்	ைமந்தர்கள்	எனப்	ெபா ள்.	இவர்களின்	மரப க்கைள	ஆய் 	ெசய்
பார்த்த	ேபா ,	இந்தியர்களின்	மரப 	இவர்களின்	உடலில்	இல்ைல	எனத்	ெதரிய
வந்த .	 ேம ம்	 பசிபிக்	 தீைவச்	 ேசர்ந்தவர்களின்	 மரப ேவ	இவர்களின்	 உடலில்
உள்ள .	 ஆகேவ	 இவர்கள்	 பசிபிக்	 தீ களில்	 இ ந்ேத	 அந்தமான்	 தீவிற்
வந்தவர்கள்	என	உ தியாகிற .	ெதற் 	அந்தமானின்	ேமற் ப்	ப தி	மற் ம்	ந
அந்தமான்	தீவில்	சில	இடங்களில்	இவர்கள்	வாழ்கின்றனர்.	இவர்கள்	 மார்	60,000



ஆண் களாக	இங் 	வாழ்ந் 	வ கின்றனர்.
ஆங்கிேலயர்கள்	 ேயற்றம்	ஆரம்பித்த	பிற 	ஜாரவாவின்	மக்கள்	ெதாைக

ைறயத்	ெதாடங்கிய .	1789	 தல்	ெதாற் 	ேநாய்	தாக்கி	பலர்	இறந்தனர்.	1970
ஆம்	 ஆண் ல்	 ெந ஞ்சாைல்	 (Trunk	 Road)	 ஜாரவா	 வா ம்	 கா 	 வழியாகப்
ேபாடப்பட்ட .	 யா ட ம்	 ெதாடர் 	 ெகாள்ளாமல்	 வாழ்ந்த	 இவர்கள்	 1997	 ஆம்
ஆண் ல்	வனப்ப திைய	விட் 	சாைலப்	ப திக் 	வந்தனர்.	இதனால்	தட்டம்ைம
(Measles)	 ேநாய்	 அவர்க க் 	 ஏற்பட்ட .	 ேம ம்	 1998	 ஆம்	 ஆண் லி ந்
ெவளியாட்களின்	ெதாடர் 	மற் ம்	 ற் லாப்	 பயணிகள்	வ ைகயின்	காரணமாக
இவர்க க் 	 ெதாற் 	 ேநாய்கள்	 ஏற்பட்டன.	 அதனால்	 இவர்களின்	 மக்கள்
ெதாைக	ெவ வாகக்	 ைறந் 	விட்ட .	தற்ேபா 	400	ேபர்	மட் ேம	இ ப்பதாகப்
ள்ளி	விவரங்கள்	 கின்றன.

ஜாரவாக்கள்	 தங்க க் ள்	 ஒ 	 ெமாழியில்	 ேபசிக்ெகாள்கிறார்கள்.
ேமலாைட	அணிவதில்ைல.	இவர்க க் 	சிகப் 	நிறம்	அதிகம்	பி க் ம்.	காட் ப்
பன்றிகள்	 இவர்களின்	 க்கியமான	 உணவா ம்.	 கடலில்	 அம் 	 எய் 	 மீைன
ேவட்ைடயா கின்றனர்.	 ெபண்	 ஜாரவாக்கள்	 ைடயில்	 மீைன
ேவட்ைடயா கின்றனர்.	 பல	 வைகயான	 மலர்கைளத்	 தைலயி ம்,	 க த்தி ம்
அணிந் 	ெகாள்கின்றனர்.	 கத்திற் 	சிவப் 	நிறத்தால்	ஆன	மண்ைணப்	 சிக்
ெகாள்கிறார்கள்.	பன்றியின்	ெகா ப் 	மற் ம்	ஒ வைகயான	சிவப் 	மண்	மற் ம்
ேவ 	 சில	 ெபா ட்கைள	 கலந் 	 கப் ச் 	 மற் ம்	 ப டைரத்	 தயாரிப்பதாகத்
ெதரிய	வ கிற .

ஆைம,	 மீன்,	 ட்ைடகள்,	 பழங்கள்,	 சிப்பிகள்	 ேபான்றைவ	 இவர்களின்
உணவா ம்.	ேதன்	ேசகரிக்கின்றனர்.	ேதனீக்கள்	க க்காமல்	இ க்க	தாவரத்தின்
சாற்ைறப்	 பயன்ப த்தி	 ேதனீக்கைள	 விரட் கின்றனர்.	 இவர்கள்	 மிக	 சிறிய

ைசகளில்	 வசிக்கிறார்கள்.	 ேவட்ைடயா ம்	 ச கமாகேவ	 இவர்களின்
வாழ்க்ைக	உள்ள .

ற் லாப்	 பயணிகள்,	 ேவட்ைடக்காரர்கள்	 லம்	 இம்மக்கள்
பாதிக்கப்ப கின்றனர்.	 ஜாரவா	 ெபண்கள்	 பாலியல்	 ெதால்ைலக் ம்
ஆளாகி ள்ளனர்.	ஜாரவா	இனம்	அழி ம	த வாயில்	உள்ள .	ஆகேவ	இவர்கைள
பா காக்கப்பட்ட	இனம்	என	இந்திய	அர 	அறிவித் ள்ள .	ஜாரவா	 யி ப் ப்
ப திக் ள்	 ெசல்லக்	 டா ;	 சாைல	 ஓரத்தில்	 வ ம்	 ஜாரவா	 மக்க க்
உணவளிப்ப ,	 ைகப்படம்	 எ ப்ப ,	 ெதால்ைல	 த வ ,	 பாலியல்	 ன் த்தல்
ெசய்வ 	வாகனங்கைள	நி த் வ 	ஆகிய	ெசயல்களில்	ஈ படக் டா 	என	பல
கட் ப்பா கைள	அர 	விதித் ள்ள .	 மீ பவர்கள்	 மீ 	 ற்ற	வழக் கள்	 பதி
ெசய்யப்ப கின்றன.

ெசன் னல்	 (Sentinelese)	 என் ம்	 பழங் 	 மக்கள்	 ெதற் 	 அந்தமானில்
உள்ள	வடக் 	ெசன் னல்	தீவில்	வாழ்கின்றனர்.	ேபார்ட்	பிேளரில்	இ ந் 	30	கி.மீ.
ெதாைலவில்	 இத்தீ 	 உள்ள .	 இ 	 மார்	 60	 ச ர	 கிேலா	 மீட்டர்	 பரப்பள



ெகாண்ட .	 இவர்கள்	 ெசன் னலீஸ்	 என் ம்	 ெமாழிையப்	 ேப கின்றனர்.	 இந்த
ெமாழி	மற்ற	அந்தமான்	பழங் கள்	ேப ம்	ெமாழியிலி ந் 	மா பட்ட .	இவர்கள்
ஆப்பிரிக்க	மக்கைளப்	ேபால்	உ வ ம்,	நிற ம்	ெகாண் ள்ளனர்.

இவர்கள்	 மார்	 60,000	ஆண் களாக	இத்தீவில்	வாழ்கின்றனர்.	இவர்கள்
ெவளி	 உலக	மக்க டன்	ெதாடர் 	இல்லாமல்	அடர்ந்த	கா களில்	வாழ்கின்றனர்.
வில்	 அம் க டன்	 காட் ல்	 உள்ள	 விலங் கைள	 ேவட்ைடயா கின்றனர்.
ேவட்ைடயா ம்	 ச கமாகேவ	 இவர்கள்	 இ க்கின்றனர்.	 மார்	 350	 அ
ெதாைல க் 	அப்பால்	உள்ள	எந்தப்	ெபா ைள ம்	 றி	தவறாமல்	அம் 	எய்வதில்
வல்லவர்களாகத்	திகழ்கின்றனர்.
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ேபர்	வைர	வாழ்ந்தனர்.	எனக்	 கின்றனர்.	1960	இல்	அங் 	ெசன்ற	மானிடவியல்
அறிஞர்	 .என்.பண் ட்	 என்பவரின்	 	 	 90	 ெசன் னல்கள்	 இ ப்பதாகக்
றி ள்ள .	அதன்	 பின்னர்	அவர்களின்	 மக்கள்	ெதாைக	 ைறந் 	ெகாண்ேட

வந் 	தற்ேபா 	48	ேபர்தான்	இ ப்பதாக	 கின்றனர்.	ஆனால்	மானிடவியலர்கள்
மார்	400	ேபர்	வைர	இ க்கலாம்	என்கிறார்கள்.

		
இவர்கள்	ெவளியாட்கைளப்	 பார்க்க	வி ம் வதில்ைல.	தங்கள்	 ப திக் ள்

அந்நியர்கள்	 வ வைத	 வி ம் வதில்ைல.	 தங்கள்	 ப திக் ள்	 ைழந்தால்
எச்சரிக்ைக	ெசய்கின்றனர்.	தங்கள்	ப திக் ள்	அத் மீறி	 ைழபவர்கைள	அம்
எய் 	 ெகான் வி கின்றனர்.	 சில	 பத்திரிக்ைககள்	 ெசன் னல்	 பழங் யினைர
அதி	 பயங்கரமானவர்கள்	 என	 எ கின்றனர்.	 இவர்கள்	 தாங்கள்	 வா ம்
ப திைய	 தங்கள்	 ெசாந்த	 மண்ணாகக்	 க கின்றனர்.	 தங்கள்	 ப தியில்	 யார்
ைழந்தா ம்	அந்நியர்கள்தான்.	இவர்கள்	யா ைடய	 நிலத்ைத ம்	ஆக்கிரமிப்

ெசய்யவில்ைல.	அவர்கைள	ெகா ரமானவர்கள்	என	சித்தரிப்ப 	தவ .
இந்திய	அர 	ெசன் னல்	மக்கைள	பழங் யினர்	பட் யலில்	ைவத் ள்ள .

அவர்கைளப்	 பா காக் ம்	 நடவ க்ைகைய	அர 	 ேமற்ெகாண் ள்ள .	அவர்கள்
வா ம்	 தீ க் ள்	 அந்நியர்	 ைழயத்	 தைட	 விதித் ள்ள .	 அவர்கள்	 வா ம்
வாழ்க்ைக	 ைறயிேலேய	விட் 	விட	ேவண் ம்	என	அர 	 கிற .	அந்தமான்
நிக்ேகாபார்	 தீ 	 பா காப் ச்	 சட்டம்	 1956	இன்	 கீழ்	 பா காக்கப்பட்ட	 ப தியாக
ெசன் னல்	 தீ 	உள்ள .	தைடைய	 மீறி	உள்ேள	 ைழவ 	சட்டப்ப க்	 ற்றமா ம்.



அப்ப தியில்	 ைழ ம்	 அந்நியைர	 ெசன் னல்கள்	 ெகால்வ 	 ற்றமாகா .
பா காக்கப்பட்ட	ெசன் ல்க க் 	 எதிராக	 எந்த	ஒ 	 ற்றச்	 சாட்ைட ம்	 மத்த

யா .	 அவர்க க் 	 எந்தத்	 ெதாந்தர ம்	 ெகா க்காமல்	 வாழ	 வி ங்கள்
என்ேற	மானிடவியலாளர்கள்	 கின்றனர்.
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அந்தமான்	 நிக்ேகாபார்	 தீ களில்	 மக்கள்	 ெதாைகயில்	 தமிழர்கள்

இரண்டாவ 	இடத்தில்	 உள்ளனர்.	 பல	 ெமாழிகள்	 ேபசக் ய	 தீவாக	அந்தமான்
இ க்கிற .	 1951	இல்	எ த்த	கணக்கின்ப 	 1874	தமிழர்கள்	இ ந்தனர்.	 2001
இல்	 எ த்த	 மக்கள்	 ெதாைக	 கணக்ெக ப்பின்ப 	 62,961	 ேபர்	 தமிழர்கள்
உள்ளனர்.	இ 	அந்தமான்	மக்கள்	ெதாைகயில்	18	சதவீதமா ம்.

தமிழ்	 கல்விக்காக	 1981	 ஆம்	 ஆண் ல்	 க.கந்தசாமி	 மற் ம்
ப. ப்பிரமணியன்	தைலைமயில்	உண்ணாவிரதப்	ேபாராட்டம்	15	நாட்கள்	நடந்த .

அதன்	 பலனாக	 7	 உயர்நிைலப்	 பள்ளிக ம்,	 10	 ந நிைலப்	 பள்ளிக ம்,	 25
வக்கப்பள்ளிக ம்	ெதாடங்கப்பட்டன.	அந்தமான்	தீ களில்	தமிழ்	உள்பட	5	கல்வி

ெமாழிகளில்	 ேபாதிக்கப்ப கிற .	 அ ேபால	 வாெனாலியி ம்	 தமிழ்	 உள்ளபட	 7
ெமாழிகள்	ஒலிபரப் 	ெசய்யப்ப கிற .	இந் ,	அந்தமான்	 ர 	மற் ம்	அந்தமான்
ரல்	என	தமிழ்	இதழ்கள்	ெவளிவ கின்றன.

ேதசிய	 அரசியல்	 கட்சிகள்	 இ ப்ப 	 ேபால்	 தி. .க	 மற் ம்	 அ.தி. .க
கட்சிக ம்	உண் .	ரசிகர்	மன்றங்களின்	ேபாஸ்டர்கைள ம்	காணலாம்.	இத்தீவில்
வா ம்	தமிழர்களிைடேய	சாதிச்	சங்கங்கள்	இ க்கின்றன.	காலண்டர்களில்	சாதி
சங்கத்தின்	 ெபயர்கள்	 இ ப்பைத	 ேநரில்	 காண	 ந்த .	 எங் 	 வாழ்ந்தா ம்
சாதிச்	 சங்கங்க க் 	 க்கியத் வம்	 ெகா ப்பவர்களாக	 தமிழர்கள்	 இ ப்ப
ேவதைன	த கிற .
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அந்தமான்	 தீ கள்	 அடர்ந்த	 வனப்ப திையக்	 ெகாண் ள்ள .

கடற்கைரைய	 ஒட் ய	 ச ப் ப்	 ப திகளில்	 மாங் ேராவ்	 எனப்ப ம்	 கா கள்
உள்ளன.	 15	 க் ம்	 ேமற்பட்ட	 அைலயாத்தித்	 தாவரங்கள்	 இ க்கின்றன.
இந்தியாவில்	 உள்ள	 12	 உயிர்ப் வியியல்	 மண்டலங்களில்	 (Biographical	 zone)
அந்தமான்	 நிக்ேகாபார்	 உயிர்ேகாள ம்	அடங் கிற .	 இயற்ைக	 வளம்	 நிைறந்த
இத்தீ களில்	 அரிய	 வைகத்	 தாவரங்கள்,	 பறைவகள்,	 விலங் கள்
காணப்ப கின்றன.	 மார்	 5,500	 விலங்கினங்கள்	 தீ களி ம்,	 கடலி ம்
வாழ்கின்றன.	இவற்றில்	2,000	இனங்கள்	இங் 	மட் ேம	வாழக் யைவ.	இங்
மார்	2,200	தாவர	இனங்கள்	உள்ளன.	இவற்றில்	1300	இனங்கள்	இத்தீ கைளத்

தவிர	 ேவ 	 எங் ம்	 கிைடயா .	 றிப்பிட்ட	 இடத்தில்	 மட் ேம	 வாழக் ய
(Endernic)	தாவரங்கள்	மற் ம்	விலங் கள்	நிைறந்தி க்கின்றன.
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இரண்டாம்	 உலகப்	 ேபாரின்	 ேபா 	 ஜப்பானியர்கள்	 1942	 ஆம்	 ஆண் ல்

அந்தமாைனக்	ைகப்பற்றினர்.	 ேநதாஜி	 பாஷ்	 சந்திர	 ேபாஸ்	அந்தமான்	 தீவிற் ச்
ெசன் 	 1943	 ஆம்	 ஆண் ல்	 ஜிம்	 கானா	 ைமதானத்தில்	 இந்திய	 ேதசியக்
ெகா ைய	ஏற்றினர்.	பிரிட் ஷ்	ஆட்சியிலி ந் 	அந்தமான்	வி தைல	அைடந்ததாக
அறிவித்தார்.	அவர்	தியாகிகள்	தீ 	(Shaheef	dweep)	மற் ம்	 யாட்சி	தீ 	(Swaraj
dweep)	என	இ 	 தீ க க் 	ெபயரிட்டார்.	ேம ம்	இந்திய	ேதசிய	ரா வத்தின்
அப்ேபாைதய	 ெஜனரலாக	 இ ந்த	 ஏ. .ேலாகநாதன்	 என்பவைர	 அந்தமான்
ஆ நராக	நியமித்தார்.

பிரிட் ஷ்	 பைடகள்	 1945	 ஆம்	 ஆண் ல்	 அந்தமான்	 தீ கைளக்
ைகப்பற்றிய .	 ஜப்பான்	 பைட	 சரணைடந்த .	 அதனால்	 மீண் ம்	 பிரிட் ஷ்
ஆட்சிேய	அந்தமானில்	ஏற்பட்ட .	அங்கிேலயர்	ஆதிக்கத்தில்	இ ந் 	அந்தமான்
மீட்கப்பட் 	அங் 	 தந்திரக்	ெகா 	ஏற்றிய	75	ஆவ 	ஆண் 	தினம்	அந்தமானில்
ெகாண்டாடப்பட்ட .	 பிரதமர்	 நேரந்திர	 ேமா 	அவர்கள்	அந்தமான்	ெசன் 	 2018
ஆம்	 ஆண் 	 சம்பர்	 30	 இல்	 75	 அ 	 உயரம்	 ெகாண்ட	 கம்பத்தில்	 ேதசியக்
ெகா ைய	 ஏற்றினார்.	அப்ேபா 	 ராஸ்	 தீ 	 –	 ேநதாஜி	 பாஷ்	 சந்திர	 ேபாஸ்	 தீ
என ம்,	நீல்	தீ 	–	வாஹூத்	தீ 	என ம்,	ேஹவ்லாக்	தீ 	–	ஸ்வராஜ்	தீப்	தீ 	என	3
தீ க க் 	ெபயர்	மாற்றம்	ெசய் 	அறிவித்தார்.

	



�����
அந்தமானில்	 ரயில்	 ேபாக் வரத் 	 கிைடயா .	 அங்ேகேய	 பிறந் 	 வா ம்

மக்கள்	 ரயிைலப்	 பார்த்த 	 கிைடயா .	 தற்ேபா 	 தைலநகர்	 ேபார்ட்	 பிேளரில்
இ ந் 	 திக்லி ர்	 வைர	 ரயில்	 ேபாக் வரத் 	 வங்கிட	 மத்திய	 அர 	 திட்டம்
வ த் ள்ள .	 ேபார்ட்	 பிேளயரில்	 இ ந் 	 திக்லி ர்	 வைர	 உள்ள	 350	 கி.மீ

ரத்ைத	 சாைல	வழியாகக்	 கடக்க	 14	 மணி	 ேநரம்	ஆகிற .	 கப்பலில்	 பயணம்
ெசய்தால்	24	மணி	ேநரம்	ஆகிற .	பயண	ேநரத்ைதக்	 ைறக்க ம்,	 ற் லாைவ
வளர்ச்சியைடயச்	 ெசய்ய ம்	 ரயில்	 ேபாக் வரத்ைத	 ஏற்ப த்த	
ெசய் ள்ளனர்.	இதற்காக	2413	ேகா 	நிதி	ஒ க்க	திட்டமிட் ள்ளனர்.

ரயில்	 பாைத	 அைமத்தால்	 அ 	 ஜாரவா	 பழங் 	 மக்கள்	 வா ம்	 ப தி
வழியாகேவ	ெசல் ம்.	இதனால்	 60,000	ஆண் களாக	வா ம்	ஜாரவா	 பழங்
இனம்	மக்கள்	ெதாற் 	ேநாயால்	அழிந் வி ம்	ஆபத் 	இ ப்பதாக	மானிடவியல்
அறிஞர்கள்	 கவைலப்ப கின்றனர்.	 60,000	 ஆண் களாக	 ேபசப்பட் 	 வந்த	 ேபா
என் ம்	ெமாழி,	அந்தமானில்	தற்ேபா 	அழிந் 	விட்ட .	அ 	 ேபாலேவ	ஜாரவா
பழங் 	இனமக்க ம்	அழிய	வாய்ப் ள்ளதாக	ெதரிவிக்கின்றனர்.	ஆகேவ	ரயில்
பாைத	அைமப்ப 	ேதைவயற்ற 	என்ேற	பல	ச க	ஆர்வலர்கள்	 கின்றனர்.
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ேபார்ட்	 பிேளரில்	 இ ந் 	 ெசன்ைனயில்	 இ ந் 	 1200	 கி.மீ.	 ெதாைலவில்

ேபார்ட்	 பிேளர்	 உள்ள .	ெசன்ைன,	ெபங்க ,	ெகால்கத்தா,	ைஹதராபாத்,	
ெடல்லி	 ேபான்ற	 நகரங்க க் 	 விமான	 ேசைவ	 உள்ள .	 அ 	 தவிர	 சிங்க ர்,
மேலசியா,	 இலங்ைக	 ேபான்ற	 ெவளிநா க க் ம்	 விமான	 ேசைவ	 வசதி
இ க்கிற .	ெசன்ைனயில்	இ ந் 	 2.15	மணி	 ேநரத்தில்	 ேபார்ட்	 பிேளர்	ெசன்
அைடயலாம்.

ேபார்ட்	 பிேளரில்	 ைற க ம்	 உள்ள .	 கப்பல்	 ேபாக் வரத் 	 வசதி ம்
உண் .	 ெசன்ைன,	 விசாகப்பட் னம்,	 ெகால்கத்தா	 ைற கங்களில்	 இ ந்
பயணிகள்	கப்பல்	ேபாக் வரத் 	வசதிகள்	உள்ளன.	ெசன்ைனயில்	இ ந் 	ேபார்ட்
பிேளர்	 ெசன்றைடய	 50	 மணி	 ேநரம்	 ஆ ம்.	 ேம ம்	 அங்கி ந் 	 நிக்ேகாபார்
தீவிற் 	ெசல்ல	கப்பல்	ேபாக் வரத் ம்,	ெஹலிகாப்டர்	வசதி ம்	உள்ள .	பல்ேவ
தீ க க் ச்	ெசல்ல	ெசா க்	கப்பல்,	பட 	வசதிகள்	இ க்கின்றன.
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இந்தியாவிலி ந் 	அந்தமான்	 தீவிற் 	ெசல்வதற் 	விசா	 ேதைவ	இல்ைல.

ெவளிநாட் ப்	 பயணிகள்	மட் ேம	விசா	வாங்க	 ேவண் ம்.	அந்தமானில்	ெமாழிப்
பிரச்சைனேயா,	உண 	பிரச்சைனேயா	கிைடயா .	எல்லா	மாநில	மக்க ம்	இங்
வசிக்கின்றனர்.	 தமிழ்நாட் ல்	 இ க் ம்	 ேநரத்திற் ம்,	 அந்தமான்	 தீவில்	 உள்ள
ேநரத்திற் ம்	 ேவ பா 	 இ க்கிற .	 அங் 	 ரியன்	 காைல	 5	 மணிக் ம்
ன்பாக	 உதயமாகி	 மாைல	 5	 மணிக் ள்	 மைறந் 	 வி கிற .	 அ 	 பர்மாவின்

ேநரத் டன்	ஒத் ப்	ேபாகிற .
உலகேம	 உற் ப்	 பார்க் ம்	இடமாக	அந்தமான்	 உள்ள .	 நீல	 நிறக்	கட க்

இைடேய	 பச்ைச	 நிறத்	 தீ கள்	இடம்	ெபற் ள்ளன.	அதானல்	இதைன	 எமரால்
தீ கள்	 என் ம்	அைழக்கின்றனர்.	 விமானத்தில்	 பயணம்	 ெசய் ம்ேபா ,	 ேபார்ட்
பிேளைர	ெந ங் ம்	 ேபா 	கடலில்	 பல	 தீ களின்	அழைகக்	காணலாம்.	இ ேவ
ஒ 	அரிய	காட்சியாக	நம்ைமக்	கவ ம்.

ெவண்ைமயான	 கடற்கைர	 ெவண்ைமயான	 மணல்	 பரப் .	 ய்ைமயாக
பராமரிக்கப்ப கிற .	இங் 	பவளப்	பாைறகைள ம்,	கடல்	வாழ்	உயிரினங்கைள ம்
காணலாம்.	 இயற்ைக	 அழ 	 நிைறந்த	 தீ கள்	 பல	 இங் 	 உள்ளன.	 ஸ் பா
ைடவிங்கிற் 	 ஏற்ற	 பல	 இடங்கள்	 அந்தமானில்	 இ க்கின்றன.	 ெவளிநாட் ற்
ெசல்ல	 யாதவர்க க் 	அந்தமாேன	 ெவளிநா 	 ேபான்ற .	வாழ்நாளில்	ஒ
ைறயாவ 	 அந்தமான்	 தீவிற் ச்	 ெசன் 	 வர	 ேவண் ம்.	 பல்ேவ

சிறப்பம்சங்கைள	ெகாண்டதாக	அந்தமான்	தீ கள்	உள்ளன.
அந்தமான்	 ெசல்வதற் 	 ஒ 	 திட்டமிடல்	 ேதைவ.	 மைழக்	 காலங்களில்

ெசல்லக் டா .	 ஜூன்	 தல்	 ெசப்டம்பர்	 மாதம்	 வைர	 அதிக	 மைழ	 ெபாழி ம்.
அப்ேபா 	 ற்றிப்பார்க்க	எங் ம்	ெசல்ல	 யா .	அக்ேடாபர்	 தல்	ேம	மாதம்	வைர
ற் லாக்	காலம்.	அங் 	அ க்க 	நில	அதிர் கள்	ஏற்ப ம்.	கடல்	ெகாந்தளிப்பாக

இ ந்தால்	 பல	 தீ க க் ச்	ெசல்ல	 யா .	 ைறந்த	 பட்சம்	ஒ 	வாரம்	தங்க
ேவண் ம்.	 ஒ 	 மாதம்	வைர	 தங்கி,	 ற்றிப்	 பார்க் ம்	அளவிற் 	 பல	 தீ க ம்,
ற் லா	இடங்க ம்	இ க்கின்றன.

ற் லா	ஒ 	ெதாழிலாக	அங் 	மாறி	வ கிற .	 2009	ஆம்	ஆண் 	 தல்
ஆண் ேதா ம்	 ற் லாப்	 பயணிகள்	 எண்ணிக்ைக	 அதிகரித் க்	 ெகாண்ேட
இ க்கிற .	2018	ஆம்	ஆண் ல்	5	லட்சம்	 ற் லாப்	பயணிகள்	அந்தமான்	வந்
ெசன் ள்ளனர்.
	



2.��������	����������

	
அந்தமான்	மாநிலத்திற்கான	பல்ேவ 	சின்னங்கள்	உள்ளன.

அைவகளில்	சில.
1.	 மாநில	மரம்	–	அந்தமான்	படாக்.
2.	 மாநில	மலர்	–	பின்மா	மலர்.
3.	 மாநில	பறைவ	–	மரப் றா.
4.	 மாநில	விலங் 	–	டகாங்.
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அந்தமான்	 மாநிலத்தின்	 மரமாக	 அந்தமான்	 படாக்	 (Padauk)	 விளங் கிற .
இம்மரம்	120	அ 	உயரம்	வைர	வள ம்.	அந்தமான்	தீ களில்	மட் ேம	வளரக் ய
றிப்பிட்ட	இடவாழ்	 (Endermic)	இனமா ம்.	இ 	 மிக ம்	 க னமான	 மரமா ம்.

மரத்தின்	 அ ப்ப தியின்	 ேவரான 	 ைடத் 	 நாலா ற ம்	 தாங்கி	 நிற் ம்
வைகயில்	 அைமந் ள்ள .	 இம்மரத்தின்	 தாவரவியல்	 ெபயர்	 ேராகார்பஸ்
டால்ெபர்ஜியாடஸ்	 (Pterocarpus	 delbergiodes)	என்பதா ம்.	இ 	நம்	ஊரில்	 உள்ள
ேவங்ைக	மரம்	மற் ம்	ஆந்திராவில்	வள ம்	ெசம்மரம்	ஆகியவற்றின்	ேபரினத்தில்
உள்ள	ஒ 	சிற்றினமா ம்.
இம்மரத்ைத	அந்தமான்	ெசம்மரம்	(Red	wood)	என் ம்	அைழப்பார்கள்.	இம்மரம்	6
அ 	 விட்டம்	 ெகாண்டளவிற் 	 விரி்ந் 	 வள ம்.	 ைமயப்ப தி	 அடர்ந்த	 நிறம்
ெகாண்ட .	அந்தமான்	தீைவ	மட் ம்	தாயகமாகக்	ெகாண் ள்ள .
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அந்தமான்	 மாநிலத்தின்	 மலராக	 பின்மா	 (Pinma	 flower)	 ெசப்டம்பர்	 2014	ஆம்
ஆண் ல்	 அறிவிக்கப்பட்ட .	 இம்மரத்ைத	 ெபமா	 (Pema	 Tree)	 என ம்
அைழக்கின்றனர்.	 இதன்	 தாவரவியல்	 ெபயர்	 லாெஜர்ஸ்ேராமியா	 ைஹேபாலிகா
(Lagerstroemia	 hyploeuca)	என்பதா ம்.	இ 	மிக	 உயரமாக	வளரக்	 ய	மரம்.
இதன்	 பட்ைட	 ெவண்ைம	 நிறம்	 ெகாண்ட .	 க்கள்	 மிகப்	 ெபரிய	 ெகாத்தில்
மலர்கின்றன.	 க்கள்	இனம்	சிவப் 	கலந்த	நீலம்	நிற ைடயைவ.	பார்ப்பதற் 	மிக
அழகாகக்	காட்சி	த ம்.	ஜூைல	 தல்	ஆகஸ் 	மாதம்	வைர	 க்கள்	மலர்கின்றன.
இம்மரம்	அந்தமான்	மற் ம்	நிக்ேகாபர்	தீ களில்	பரவலாக	வளர்கின்ற .
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அந்தமான்	மாநிலப்	பறைவ	அந்தமான்	மரப்	 றா	(Andaman	wood	pigeon)	ஆ ம்.
இதைன	 அந்தமான்	 றா	 மற் ம்	 ட்	 பீஜியன்	 (Wood	 pigeon)	 என ம்
அைழக்கின்றனர்.	 இதன்	 விலங்கியல்	 ெபயர்	 ெகாலம்பா	 பால்ம்ேபாயிட்டஸ்
(Columba	 palumboides)	 என்பதா ம்.	 இைவ	 அந்தமான்	 மற் ம்	 நிக்ேகாபர்
தீ களில்	வாழ்கின்றன.





	
இப் றா	 36	 –	 41	ெச.மீ	 நீளம்	வைர	வள ம்.	 உடல்	எைட	 510	 –	 520	கிராம்	வைர
இ க் ம்.	 தைல	 ெவண்ைமயாக ம்,	 க த் 	 சில்வர்	 நிறத்தி ம்,	 உடல்
க ைமயாக ம்	 காணப்ப ம்.	 இதன்	 அல 	 சிகப் 	 –	 மஞ்சளாக	 இ க் ம்.
வனப்ப தியில்	 ேஜா யாக ம்	 அல்ல 	 சி 	 ட்டமாக ம்	 வா ம்.	 ஒ
தீவிலி ந் 	மற்ெறா 	தீவிற் ப்	பறந் 	ெசல் ம்.	பழங்கைள	உண் ம்.	 றிப்பாக
அத்திப்	பழங்கைள	வி ம்பி	உண் ம்.	இந்த	 றாக்களின்	இனம்	தற்ேபா 	மிக ம்
ைறந் 	வ கிற .
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டகாங்	 என்கிற	 விலங் 	 ஒ 	 கடல்	 பா ட் யா ம்.	 இ 	 கடலில்	 மட் ம்
வாழக் ய	 விலங்கா ம்.	 இதைனக்	 கடல்	 ப 	 (Sea	 cow),	 கடல்	 பன்றி,	 கடல்
ஒட்டகம்,	 கடல்	 கன்னி	 என ம்	 அைழக்கின்றனர்.	 இ 	 ப ைவப்	 ேபான்ற
ேதாற்ற ம்,	 பயந்த	 பாவ ம்	 ெகாண்ட	விலங் 	 என்பதால்	இதைனக்	 கடல்	 ப
என்கின்றனர்.	 மீனவர்கள்	இதைன	ஆ ளியா	 என்கின்றனர்.	இதன்	 விலங்கியல்
ெபயர்	 டகாங்	 டகான்	 (Dugong	 dugon)	 என்பதா ம்.	இதைன	அந்தமான்	 மற் ம்
நிக்ேகாபர்	மாநிலத்தின்	விலங்காக	அறிவித் ள்ளனர்.
இந்த	 கடல்	 ப க்கள்	 3	 மீட்டர்	 நீள ம்,	 400	 கிேலா	 எைட	 என்கிற	 அளவிற்
வளர்ச்சி	 ெப ம்.	 மார்	 70	 ஆண் கள்	 வைர	 உயிர்	 வா ம்.	 கடலில்	 உள்ள
தாவரங்கைள	மட் ேம	 உண் ம்.	 ேம ம்	தாவரங்களின்	ேவர்கைள ம்	 உண் ம்.
ஒ 	நாைளக் 	 மார்	45	கிேலா	எைட	ெகாண்ட	தாவரங்கைளச்	சாப்பி ம்.	பிறந்த
ட் யான 	 3	அ 	 நீள ம்	 30	 கிேலா	 எைட ம்	 ெகாண் க் ம்.	அந்தமானில்

லிட் ல்	அந்தமான்	தீ களில்	இதைனக்	காணலாம்.
இ 	6	நிமிடத்திற் 	ஒ 	 ைற	 நீர்	மட்டத்திற் 	வந் 	 ச் விட்ட	பிற 	 மீண் ம்
கட க் ள்	ெசல் ம்.	இதற் 	 	 ப் 	இல்லாத	காரணத்தால்	தண்ணீ க்
ெவளிேய	தாவ	 யா .	கடல்	ப வின்	இைறச்சி	 ைவ	மிக்க .	ஆகேவ	இதைன
அதிகம்	ேவட்ைடயா கின்றனர்.	எண்ெணய்,	இைறச்சி,	ேதால்	ேபான்றவற்றிற்காக
இதைனப்	 பி க்கின்றனர்.	 இதன்	 ேதாைல்	 உரித் 	 ெச ப் 	 ெசய்கின்றனர்.
ம ந்திற் ப்	பயன்ப கிற 	எனக்	 றி	இதைன	அதிகம்	ேவட்ைடயா கின்றனர்.
இதனால்	இவ்விலங் 	மிக	ேவகமாக	அழிந் 	வ கிற .	இதைனப்	பா காக் ம்
நடவ க்ைகயில்	அர 	ஈ ப்பட் 	வ கிற .
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ந க்	 கடலில்	 கப்பல்கள்	 ப 	 அைடந் விட்டால்	 அதைனப்	 ப

பார்ப்பதற்காக	 மிதக் ம்	 கப்பல்	 தளத்ைத	 கடலில்	 அைமக்கிறார்கள்.	 பல்ேவ
நா களில்	 இ 	 ேபான்ற	 மிதக் ம்	 கப்பல்	 தளங்கள்	 உள்ளன.	 அேத	 ேபால்
இந்தியாவி ம்	 ஒ 	 மிதக் ம்	 கப்பல்	 ப 	 பார்க் ம்	 தளம்	 உள்ள .	 அ
அந்தமான்	 தீவில்	 உள்ள	 ேபார்ட்	 பிேளர்	 ைற கத்தின்	 அ கில்
அைமக்கப்பட் ள்ள .	 இந்த	 மிதக் ம்	 கப்பல்	 தளம்	 1987	 ஆம்	 ஆண்
ரஷ்யாவிடம்	இ ந் 	விைலக் 	வாங்கப்பட்ட .	இந்தியாவில்	மிதக் ம்	கப்பற் டம்
அந்தமானில்	மட் ேம	உள்ள .

கடற்பைடக் ச்	 ெசாந்தமான	 ரா வக்	 கப்பல்கள்	 இங் 	 ப
பார்க்கப்ப கின்றன.	 அ 	 தவிர	 அரசின்	 கப்பல்க ம்,	 தனியார்	 மற் ம்	 சரக்
கப்பல்க ம்	இங் 	ப 	பார்க்கப்ப கின்றன.	ேபார்க்	கப்பல்கள்	ேராந் 	பணியில்
ஈ பட் க்	ெகாண் க் ம்	ேபா 	தி ெரன	ப தானால்,	அேத	இடத்திற் 	இந்த
மிதக் ம்	கப்பல்	தளத்ைதக்	ெகாண் 	ெசன் 	ப 	பார்க்கப்ப கிற .	இ தான்
மிதக் ம்	கப்பல்	தளத்தின்	சிறப் 	அம்சமா ம்.

ரஷ்யாவிடம்	 வாங்கிய	 மிதக் ம்	 கப்பல்	 தளமான 	 தன 	 ஆ ள்	 காலம்
ம்	 நிைலயில்	 இ ந்த .	 ஆகேவ	 ஒ 	 திய	 மிதக் ம்	 கப்பல்	 தளத்ைத

உ வாக் ம்	 பணி	 ெசன்ைனயில்	 ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட .	 இதற்காக	 2015ஆம்
ஆண் ல்	 நிதி	ஒ க்கப்பட்ட .	 ெசன்ைன	அ கில்	 உள்ள	 காட் ப்பள்ளி	 என் ம்
இடத்தில்	 ட்ேகா	 மற் ம்	 லார்சன்	 &	 ப்ேரா	 (L&T)	 லமாகக்	 கட்

க்கப்பட்ட .	 இ 	 உள்நாட் ேலேய	 கட்டைமக்கப்பட்ட	 தல்	 மிதக் ம்	 கப்பல்
தளமா ம்.	இ 	468	ேகா 	 பாயில்	கட் 	 க்கப்பட்ட .	இ 	10,000	டன்	எைட
ெகாண்ட .



	
இந்த	 மிதக் ம்	 கப்பல்	 ப 	 பார்க் ம்	 தளம்	 இந்திய	 கப்பல்	 பைடயிடம்

ஒப்பைடக்கப்பட்ட .	 இ 	 அந்தமானில்	 ெசயல்பட் 	 வந்த	 மிதக் ம்	 கப்பல்
தளத்ைதப்	ேபாலேவ	உ வாக்கப்பட் ள்ள .	இதற் 	FDNI	எனப்	ெபயரிட் ள்ள .
இதில்	 பல்ேவ 	 தல்	 வசதிகள்	 உள்ளன.	 இ 	 அந்தமான்	 ெகாண்
ெசல்லப்பட் 	 ைமயான	ெசயல்பாட் ற் 	அர்பணிக்கப்பட்ட .	இந்த	மிதக் ம்
ப பார்க் ம்	கப்பல்	தளத்தில்	21,600	டன்	எைட	ெகாண்ட	கப்பல்கைள ம்	ப
பார்க்க	 ம்.	பல்ேவ 	விதமான	ேபார்க்	கப்பல்கைள ம்	ைகயாள	 ம்.

இ 	 கப்பல்	 ேபாலேவ	 வ ைவமக்கப்பட் ள்ள .	 கடல்	 பரப்பில்	 ெசன்
ெகாண் க்கக்	 ய	 சரக் க்	 கப்பல்,	 ேபார்க்	 கப்பல்,	 பயணிகள்	 கப்பல்
ஆகியைவ	 ப தைடந்தால்	 அேத	 இடத்திற் 	 விைரந் 	 ெசன் 	 கப்பைல	 மீட்
ப 	பார்க் ம்	திறன்	ெகாண்டதாக	இ 	உள்ள .	இதைன	நாம்	அந்தமான்	கப்பல்
ைற கப்	ப தியில்	காணலாம்.
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அந்தமான்	தீவில்	மிக	உயரமான	சிகரம்	திக்லி ர்	தீவில்	(Dhiglipur)	உள்ள .

ேபார்ட்	 பிளேளரில்	 இ ந் 	 திக்லி ர்	 290	 கி.மீ	 ெதாைலவில்	 உள்ள .	 இ 	 ஒ
ெபரிய	 நகரம்.	இத்தீவில்	 42877	 மக்கள்	வாழ்கின்றனர்.	இ 	வடக் 	அந்தமான்
தீவில்	 அைமந் ள்ள .	 திக்லி ர்	 கடல்	 மட்டத்திலி ந் 	 43	 மீட்டர்	 (141அ )
உயரத்தில்	அைமந் ள்ள .	இத்தீவில்	ெநல்,	ெதன்ைன,	வாைழ,	பாக் 	ஆகியைவ
விைளகின்றன.
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இத்தீவில்	 ேசடல்	 மைல	 (Saddle	 Hill)	 உள்ள .	 இதன்	 உயரமான	 ப திேய

ேசடல்	 பீக்	 (Saddle	 Peak)	ஆ ம்.	இந்தச்	 சிகரம்	 கடல்	 மட்டத்தில்	இ ந் 	 737
மீட்டர்	 உயரத்தில்	 இ க்கிற .	 இத்தீவில்	 ேசடல்	 ேதசியப்	 ங்கா	 1987	 ஆம்
ஆண் ல்	 ஆரம்பிக்கப்பட்ட .	 இந்தப்	 ங்கா	 32.54	 ச ர	 கி.மீ.	 பரப்பள
ெகாண் ள்ள .	இைதச்	 ற்றி	பாைறயால்	 ழ்ந்த	கடற்கைர	உள்ள .

	
ப ைமயான	 கா கள்,	 அரிய	 தாவரங்கள்	 மற் ம்	 விலங் கள்	 ஆகியைவ

ேதசிய	 ங்கா	 ப தியில்	காணப்ப கிற .	காட் ப்	 பன்றி,	 நீரில்	வா ம்	ஓனான்,
உப் 	 நீர்	 தைல	 ேபான்ற	 விலங் கள்	 இத்தீவில்	 வாழ்கின்றன.	 அ 	 தவிர
றிப்பிட்ட	இடவாழ்	பறைவக ம்	இங் 	உள்ளன.	இந்தப்	 ங்காவில்	நன்னீர்	ஏரி ம்

உள்ள .	இ 	ஒ 	ெவப்ப	மண்டல	மைழக்	காடா ம்.	இப்ப தியில்	விலங் கைள
ேவட்ைடயா தல்,	 ஆ 	 மா 	 ேமய்த்தல்,	 மரம்	 ெவட் தல்,	 விவசாயம்	 ெசய்தல்
ேபான்றைவ	தைட	ெசய்யப்பட் ள்ளன.

இங் 	அைமக்கப்பட் ள்ள	 ேதசியப்	 ங்காவான 	 திக்லி ரில்	 இ ந் 	 5
கி.மீ	 ெதாைலவில்	 உள்ள .	 ேசடல்	 பீக்கான 	 ைழ 	 வாயில்	 இ ந் 	 8	 கி.மீ
ெதாைலவில்	 அைமந் ள்ள .	 மைலேயற்றத்தில்	 ஆர்வம்	 ெகாண்டவர்கள்	 இந்த
சிகரத்திற் 	 நடந் 	 ெசல்கின்றனர்.	 அதற்கான	 வழிகாட் க ம்	 உள்ளனர்.
பயணிகள்	வழிகாட் யின்	உதவி டன்	ேசடல்	சிகரத்திற் ச்	ெசன் 	வ கின்றனர்.
ேம ம்	 வாகனத்தின்	 ல ம்	 சிகரத்திற் ச்	 ெசல் ம்	 வசதி	 கிைடயா .
பயணிகள்	ஓய் 	எ ப்பதற்காக	ஆங்காங்ேக	பல	 ல்க ம்	அைமத் ள்ளனர்.
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அந்தமான்	தீவில்	ஒேர	ஒ 	நதி	மட் ேம	உள்ள .	அ 	கல்ேபாங்	 (Kalpong)

என் ம்	 நதியா ம்.	இ 	 ேசடல்	 பீக்கில்	 உற்பத்தியாகிற .	 மார்	 35	 கி.மீ	 நீளம்
ெகாண் ள்ள .	 இந்த	 நதியின்	 கைரயில்	 திக்லி ர்	 அைமந் ள்ள .
திக்லி க் 	 ேதைவயான	 நீர்	 ேசடல்	 பீக்	 ேதசிய	 ங்காவில்	 உள்ள	 நன்னீர்
ஏரியில்	இ ந் 	வழங்கப்ப கிற .	இங் ள்ள	 ங்காவில்	 10	வற்றாத	 நதிக ம்,
132	 மைழக்கால	 நீர்	 ஓைடக ம்	 உள்ளன.	 ஆகேவதான்	 இத்தீவின்	 வனப்ப தி
ப ைமயாக ம்,	ெசழிப்பாக ம்	உள்ள .
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இந்த	நதியின்	 க்ேக	ராக்	பில்	அைண	(Rock	Fill)	உள்ள .	இ 	25	மீட்டர்

(82அ )	உயரம்	ெகாண்ட .	இங் 	நீர்	மின்சாரம்	உற்பத்தி	ெசய்யப்ப கிற .	இந்த
மின்	 நிைலயத்தில்	 இ ந் 	 5.5	 ெமகா	 வாட்	 மின்சாரம்	 தயாரிக்கப்ப கிற .
ஆண் ற் 	14.83	மில்லியன்	 னிட்	மின்சாரம்	உற்பத்தியாகிற .	அந்தமான்	தீவில்
உள்ள	ஒேர	நீர்	மின்	நிைலயம்	இ வா ம்.
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இந்தியாவில்	6	எரிமைலகள்	உள்ளன.	அவற்றில்	 ன் 	அந்தமான்	தீ களில்

இ க்கின்றன.	இவற்றில்	இரண் 	மட் ம்	உயிர்ப் டன்	உள்ளன.	மற்றைவ	உறங் ம்
நிைலயில்	 (Dormant	 volcano)	 உள்ள	 வைகையச்	 ேசர்ந்தைவ	 ஆ ம்.
மகாராஷ் ரத்தில்	 உள்ள	 எரிமைல	 66	 மில்லியன்	ஆண் க க் 	 ன் 	 சீறிய .
தற்ேபா 	அழிந்த	 நிைலயில்	 காணப்ப கிற .	அேத	 ேபால்	 ஜராத்	 மாநிலத்தில்
திேனாதர்	 மற் ம்	 அரியானா	 மாநிலத்தில்	 ேதாசிமைல	 ஆகியைவ ம்	 அழிந்த
நிைலயில்	உள்ளன.

அந்தமான்	 தீ களில்	 பாராடங்	 தீவில்	 ேசற் 	 எரிமைல	 உள்ள .	 பாரன்	 தீ
மற் ம்	நார்ெகாண்டம்	தீ 	ஆகியவற்றில்	எரிமைலகள்	உள்ளன.
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அந்தமான்	 தைலநகரான	 ேபார்ட்	 பிேளரில்	 இ ந் 	 138	 கி.மீ	 ெதாைலவில்

பாரன்	தீ 	 (Barren	Island)	உள்ள .	இ 	தரிசாக	உள்ள	தீவா ம்.	வடக் 	மற் ம்
ெதற் 	அந்தமான்	மாவட்டத்தின்	அதிகார	வரம்பிற் ள்	இத்தீ 	வ கிற .	இங்
ஒ 	எரிமைல	உள்ள .	இ 	1.8	மில்லியன்	ஆண் கள்	வய ைடய .	அ மட் ம்
அல்லாமல்	 கிழக் 	 ஆசியாவிேலேய	 விழித்தி க் ம்	 (Active	 volcano)	 ஒேர
எரிமைல	இ வா ம்.

	
இங் ள்ள	எரிமைல	 தன்	 ைறயாக	கி.பி.	1787	ஆம்	ஆண் ல்	ெவ த்த

என	 பதி 	 ெசய்யப்பட் ள்ள .	அதாவ 	 1787,	 1789,	 1795,	 1803	 –	 04,	 1852
ஆகிய	 ஆண் களில்	 ெவ த்த .	 பின்னர்	 மீண் ம்	 1991	 ஆம்	 ஆண் ல்
ெவ த்த .	கிட்டதட்ட	 140	ஆண் 	ெசயலற் 	 உறங்கிக்	ெகாண் ந்த	எரிமைல
மீண் ம்	ெவ த்த .	 1991	ஆம்	ஆண் ல்	ெவ த் ப்	 பின்னர்	அ 	 6	மாதங்கள்
ெதாடர்ந் 	 றியப ேய	இ ந்த .

இந்த	 எரிமைல	 மீண் ம்	 1994	 –	 95	 மற் ம்	 2005	 –	 2007	ஆகிய	 காலக்
கட்டங்களில்	 ெவ த்த .	 சமீபத்தில்	 2017	ஆம்	ஆண் 	 ஜனவரி	 25	 இல்	 ைக
மற் ம்	 லாவாக்	 ழம்ைப	 ெவளிேயற்றிய .	 அதன்	 லம்	 இந்த	 எரிமைல
உயிர்ப் டன்	 உள்ள .	 எனத்	 ெதரிய	 வ கிற .	 ேம ம்	 இந்தியாவில்	 உயிர்ப் டன்
உள்ள	எரிமைல	இ வா ம்.	அேத	சமயத்தில்	இந்த	எரிமைலயால்	எந்த	ஆபத் ம்
இல்ைல	எனக்	 றப்ப கிற .



பாரன்	 தீவின்	ெமாத்தப்	 பரப்பள 	 8.34	ச ர	கிேலா	 மீட்டரா ம்.	இங் ள்ள
எரிமைலயின்	 உயரம்	 353	 மீட்டர்	 (1158	 அ )	 ஆ ம்.	 அேத	 சமயதத்தில்	 கடல்
மட்டத்திற் 	கீேழ	2250	மீட்டர்	 (7380	அ )	ஆழத்தில்	இ ந் 	எ ந் ள்ள .	இ
ஒ 	 ழல்	வ வ	 எரிமைலயா ம்.	இத்தீவில்	 மனிதர்கள்	யா ம்	வாழவில்ைல.	 16
இனப்	 பறைவகள்,	 51	 ச்சி	இனங்கள்	 ைறந்தளவிலான	ஆ கள்,	 பழந்தின்னி
ெவளவால்கள்	மற் ம்	எலிகள்	மட் ேம	உள்ளன.

இத்தீவிற் 	 ற் லா	 ெசல்கின்றனர்.	 க்கட்	 கட்டணம்	 7499	 பாய்
வ லிக்கிறார்கள்.	 ன்	 அ மதி டேன	 ெசல்ல	 ம்.	 உலகின்	 மிகச்	 சிறந்த
ஸ பா	 ைடவிங்	 இடங்க ள்	 இ ம்	 ஒன்றா ம்.	 இங் 	 பளிங் 	 ேபான்ற
ெதளிவான	கடல்	நீர்	உள்ளதால்	கடல்வாழ்	உயிர்கைள	நன்றாகக்	காணலாம்.	பாசல்ட்
(Basalt)	 உ வாக்கம்,	 ஏற்கனேவ	ஓ ய	லாவா	 ழம்பின்	 ப வம்	மற் ம்	 ேவகமாக
வளர்ந் 	 ெகாண் க் ம்	 பவளத்	 ேதாட்டங்கைள ம்	 (Coral	 Garden)	 கடலில்
காணலாம்.
	



������������	����
நார்ெகாண்டம்	 தீ 	 (Narcondam	 Island)	என்ப 	ஒ 	சிறிய	 தீவா ம்.	இ

ேபார்ட்	பிேளரில்	இ ந் 	256	கி.மீ.	ெதாைலவில்	உள்ள .	இ 	பர்மாவிற் 	அ கில்
அதாவ 	 160	ைமல்கள்	ெதாைலவில்	அைமந் ள்ள .	அேத	சமயத்தில்	இந்திய
கடல்	 எல்ைலக் 	 உட்பட்ட .	 இ 	 வடக் 	 மற் ம்	 மத்திய	 அந்தமான்	 மாவட்ட
நிர்வாகத்தின்	கீழ்	ெசயல்ப கிற .	திக்லி ர்	என் ம்	இடத்திலி ந் 	பட 	 லம்
இத்தீவிற் ப்	 பயணம்	 ெசய்யலாம்.	 இத்தீவிற் 	 காவல்	 ைறயின்	அ மதியின்
ேபரில்தான்	ெசல்ல	 ம்.

நரக	 ண்டம்	என் ம்	தமிழ்	வார்த்ைதயில்	இ ந்ேத	நார்ெகாண்டம்	என் ம்
ெபயர்	ேதான்றிய 	எனக்	 கிறார்கள்.	இத்தீ 	6.8	ச ர	கிேலா	மீட்டர்	பரப்பள
ெகாண்ட .	 இத்தீவில்	 உள்ள	 எரிமைலயான 	 உறங் ம்	 நிைலயில்	 (Dormant)
உள்ள .	இங் 	 ெப ம்	 ப தி	வனக்கா களால்	ஆன .	இத்தீவில்	 காணப்ப ம்
சிகரம்	 கடல்	 மட்டத்திலி ந் 	 710	 மீட்டர்	 உயரத்தில்	 உள்ள .	இ 	அந்தமானில்
உள்ள	 சிகரங்களில்	 இரண்டாவ 	 உயரம்	 ெகாண்ட 	 என்கிற	 சிறப்ைபப்
ெபற் ள்ள .	நார்ெகாண்டம்	தீவில்	1983	ஆம்	ஆண் ல்	ஒ 	கலங்கைர	விளக்கம்
நி வப்பட்ட .
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இத்தீவில்	 16	 ேபர்	 மட் ேம	 வாழ்கின்றனர்.	 இவர்கள்	 அைனவ ம்	 ஒேர

யி ப்பில்	வாழ்ந் 	வ கின்றனர்.	சிறிய	விைளச்சல்	நிலத்தில்	ேதங்காய்	மற் ம்
வாைழ	வளர்க்கப்ப கிற .	இந்த	 16	ேப ம்	ஆண்கள்.	இவர்கள்	காவலர்களாகப்
பணி ரிகின்றனர்.

	
ெவளிநாட் 	 ற் லாப்	 பயணிகைள ம்	 இங் 	 அ மதிக்கின்றனர்.

இத்தீவில்	 ஒ 	 வனவிலங் 	 பா காப் ச்	 சரணாலாயம்	 உள்ள .	 இ
ெனஸ்ேகாவின்	பாரம்பரிய	இடங்களின்	பட் யலில்	இடம்	ெபற் ள்ள .	இத்தீவில்

நார்ெகாண்டம்	இ வாச்சி	 (Narcondam	Hornbill)	எனப்ப ம்	பறைவகள்	உள்ளன.
இைவ	 அழிந் 	 வ ம்	 பட் யலில்	 ேசர்க்கப்பட் ள்ளன.	 இ 	 இத்தீவில்	 மட் ம்
(Endemic)	வாழக் ய	அரிதான	பறைவ.	இதைன	பா காக் ம்	நடவ க்ைகயில்
அர 	ஈ பட் 	வ கிற .

இத்தீவில்	 பல	 பறைவகைளக்	 காணலாம்.	அழகான	வனப்ப தி ம்	 உண் .
பவளப்	பாைறகள்	மற் ம்	கடல்	வாழ்	உயிரினங்கைள	கண் 	மகிழலாம்.	அ 	தவிர
நார்ெகாண்டா	சிகரத்ைத ம்	காணலாம்.
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உலகளவில்	 மார்	 850	 நண் 	 இனங்கள்	 உள்ளன.	 சிறிய 	 தல்

மிகப்ெபரிய 	 வைர	 நண் கள்	 இ க்கின்றன.	 யா ம்	 எளிதில்	 பார்க்காத
அறிந்திராத	அதிசய	 நண் 	அந்தமான்	 தீ களில்	 உள்ளன.	 இதற் 	 மரம்	 ஏ ம்
நண் 	 (Tree	climbing	crab)	என் 	ெபயர்.	அ 	தவிர	ெகாள்ைளக்காரன்	நண்
(Robber	 crab),	 தி ட் 	 நண் ,	 ேதங்காய்	 நண் 	 (Coconut	 crab)	 எனப்	 பல
ெபயர்கள்	 உண் .	 ேம ம்	 நண் 	 இனங்களிேலேய	 மிகப்	 ெபரிய 	 இ வா ம்.
அ தவிர	 நிலத்தில்	 வாழக் ய	 ெக ம் 	 இல்லாத	 உயிரினங்களில்	 இந்த
நண் தான்	ெபரிய .

இந்த	 வைக	 நண் கள்	 பசிபிக்	 ெப ங்கடல்	 மற் ம்	இந்தியப்	 ெப ங்கடல்
ப திகளில்	 அதிகம்	 காணப்ப கின்றன.	 ெதன்ைன	 மரங்கள்	 உள்ள	 தீ களில்
இவற்ைறக்	காணலாம்.	தமிழ்நாட் ல்	 த் க் 	கடைல	ஒட் ய	 சைடத்	தீ ,
யல்	தீ ,	அப்பா	தீ 	ேபான்ற	தீ களி ம்	இந்த	நண் கள்	உள்ளன.



	
இந்த	 நண் 	 3	 அ 	 நீளம்	 வைர	 வள ம்.	 மார்	 4	 கிேலா	 எைட	 வைர

ப மனா ம்.	 இதற் 	 10	 கால்க ம்,	 ஓட் னால்	ஆன	 உடல்	அைமப் ம்	 உள்ள .
இதற் 	 க ம்	சக்தி	அதிகம்.	இைவ	பழங்கள்,	ெகாட்ைடகள்	விைதகள்,	கடலின்
கழி கள்	 மரங்களில்	 வா ம்	 சி 	 ச்சிகள்	 மற் ம்	 மரத்தின்	 உள்ப தி	 ேசா
ஆகியவற்ைற ம்	 உணவாக	 உண்கிற .	 இந்த	 நண் கள்	 பல	 வண்ணம்
ெகாண்டைவ.

இந்த	 நண் கள்	 ெதன்ைன	 மரம்	 ஏ கின்றன.	 மரத்தில்	 ஏறி	 ேதங்காையப்
பறித் ,	 நாைர	 உறித் ,	 அைத	 உைடத் 	 ப ப்ைப	 உண்கிற .	 அதனால்தான்
இதைன	 ெதன்ைன	 நண் 	 என்கின்றனர்.	 இளநீைரத்	 வாரம்	 ெசய் ம்	 அைத
உண்கிற .	ெதன்ைன	மரத்தில்	ப ங்கி ம்	வாழ்கிற .	ெதன்ைன	மரம்	ஏ பவர்கள்
இதைனக்	கண் 	அதிர்ச்சி	அைடவ ம்	உண் .

இந்த	 நண் கள்	 மனிதர்கள்	 வா ம்	 ப திக் ள்	 வ கின்றன.	 வீட் ள்



ைழந்தால்	அங் ள்ள	பாத்திரம்,	சட் 	ேபான்றவற்ைற	உ ட் க்	ெகாண் 	ெசன்
வி ம்.	ஆகேவதான்	இதைன	தி ட் 	நண் 	என	ெசல்லமாக	அைழக்கின்றனர்.
ெபண்	நண் கள்	கடலின்	ஓரத்தில்	 ட்ைடகைள	இ கின்றன.	 ட்ைடயிலி ந்
ெவளிவந்த	 ஞ் கள்,	 சிப்பி	 மற் ம்	 சங் களில்	 ஒட் க்	 ெகாண் 	 உயிர்	 வாழத்
ெதாடங் ம்.	ஓரளவிற் 	வளர்ச்சி	அைடந்த	 நண் கள்	 நிலத்தில்	 ழி	 ேதாண்
அதில்	ேதங்காய்	நார்கைள	ெமத்ைதயாகப்	பரப்பி	அதில்	வா ம்.

இைவ	 பிறந்த	 5	 ஆண் க க் ப்	 பிறேக	 வளர்ச்சி	 அைடகின்றன.
அதன்	 பிறேக	இனப்	 ெப க்கத்தில்	 ஈ ப கின்றன.	இந்த	 நண் ன்	 விலங்கியல்
ெபயர்	 பிர்கஸ்	 ேலட்ேரா	 (Birgus	 Latro)	 என்பதா ம்.	ெதன்ைன	மரம்	 ஏ பவர்கள்
இந்த	நண்ைட	அ த் க்	ெகால்கின்றனர்.	இந்த	நண் ன்	இைறச்சியில்	ம த் வக்
ணம்	 உண் 	எனக்	 றி	இதைன	 ேவட்ைடயா கின்றனர்.	அதனால்	இந்த	மரம்

ஏ ம்	 நண் 	 இனம்	 அழி ம்	 அபாயத்தில்	 உள்ள .	 இதில்	 ம த் வ	 ணம்
கிைடயா .	 ஆகேவ	 இந்த	 அரிய	 வைக	 நண்ைட	 அழிக்காமல்	 பா காக்க
ேவண் ம்.	அர ம்	கவனம்	ெச த்தி	இந்த	 நண் 	இனத்ைதப்	 பா காக்க	 உரிய
நடவ க்ைக	ேமற்ெகாள்ள	ேவண் ம்.
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மீன்	காட்சிச்	சாைலகளில்	கல்	மீன்கைளக்	(Stone	Fish)	காணலாம்.	இ 	மிக

க்கியமான	 காட்சிப்	 ெபா ளாக	 மாறிவிட்ட .	அந்தமான்	 மீன்	 காட்சியகத்தில்
இந்த	அரிய	வைக	மீைனக்	காண	 ந்த .	பார்ப்பதற் 	கல்	ேபாலேவ	உள்ள .	கல்
ேபாலேவ	 கிடக்கிற .	 மீனிடம்	 எந்த	 அைச ம்	 இல்ைல.	 நன் 	 கவனித்தால்
கண்கள்	ெதரி ம்.	இ 	அைசவற்ற	கல்ேபால்	 நீரி ள்	கிடப்பதாேலேய	இதற் 	கல்
மீன்	என்கிற	ெபயர்	வந்த .

உலகளவில்	 20	 வைகயான	 கல்மீன்	 இனங்கள்	 உள்ளன.	 இைவ	 ெவப்ப
மண்டலக்	கடல்	ப தியில்	வாழ்கின்றன.	இ 	30	–	50	ெச.மீ.	நீளம்	வைர	வள ம்.
மார்	 2	கிேலா	 எைட	வைர	வளர்ச்சியைட ம்.	இைவ	 ட்டம்	 ட்டமாக	வா ம்.

ெபரிய	 தைல ம்,	 சிறிய	 கண்க ம்	 உண் .	 மீனின்	 உடல்	 கர ,	 ரடாக ம்,
பார்ப்பதற் 	அசிங்கமாக ம்	ெதரி ம்.	உடலின்	மீ 	ம க்கள்	காணப்ப ம்.

இம்மீன்	ப ப் 	அல்ல 	சாம்பல்	நிறம்	ெகாண் ள்ள .	ஆங்காங்ேக	சிகப் ,
மஞ்சள்	 மற் ம்	 ஆரஞ் 	 நிற	 திட் கள்	 காணப்ப ம்.	 இ 	 வா ம்	 இடத்திற்
ஏற்பேவ	இதன்	உடலின்	நிறம்	இ ப்பதால்,	எளிதில்	கண் க் த்	ெதரியா .	ேம ம்
அதிகம்	 நீந்தாமல்,	 ேசாம்ேபறியாக,	 அைசவற் க்	 கிடக் ம்.	 இ 	 மிக ம்
சா வான .	ஆனால்	விஷத்தன்ைம	உைடய .	உலகிேலேய	அதிக	விஷம்	ெகாண்ட
மீனாகக்	க தப்ப கிற .



	
இந்த	 மீனின்	 ப் றத்	 ப்பான 	 13	 ட்களாக	 மாறி ள்ளன.

ட்க க் 	அ யில்	 ரப்பிகள்	 உள்ளன.	 மீைன	 பாைற	 என	 நிைனத் 	 மிதித்
விட்டால்	 ட்கள்	விரிந் ,	விஷம்	உடலில்	ெசன் 	வி ம்.	உடலில்	விஷம்	ஏறிய டன்
க ைமயான	வலி	ஏற்ப ம்.	வாயில்	 ைர	தள் ம்.	தி 	அ கல்	மற் ம்	 டக்
வாதம்	 ஏற்பட் 	 உயிர்	 இழக்க	 ேநரி ம்.	 இதன்	 விஷம்	 நரம் 	 மண்டலத்ைதப்
பாதிக் ம்.	 2	 –	 3	மணி	 ேநரத்திற் ள்	சிகிச்ைச	அளிக்கவில்ைல	என்றால்	இறப்
ஏற்பட் 	வி ம்.

மீனின்	 உடலில்	 இ ந் 	 விஷம்	 ெவளிேயறி	 விட்டால்,	 மீண் ம்	 இரண்
வாரத்தில்	 ரந் 	 ைப	 நிைறந் 	 வி ம்.	 த் க்	 ளிப்ேபார்	 மற் ம்
ஆராய்ச்சியாளர்க க் 	இந்த	 மீன்களால்	ஆபத் 	 ஏற்ப ம்.	ஆகேவ	த மனான
கால கைள	அணிந் 	ெகாள்கின்றனர்.

இந்த	 மீன்	 அைசவற் க்	 கிடக் ம்.	 இதன்	 அ கில்	 இைர	 வந்த டன்
அதிேவகமாக	வாையத்	 திறந் ,	 சட்ெடன் 	 பி த் ,	இைரைய	வி ங்கி	வி ம்.
இ 	தண்ணீ க் 	ெவளிேய	வந்தால்	 ட	 மார்	24	மணி	ேநரம்	வைர	உயிர்	வா ம்
ஆற்றல்	ெகாண் ள்ள .	ேம ம்	தண்ணீைரத்	 ப் ம்	 ணம்	இதற் 	உண் .	இந்த
வைகயான	கல்	 மீன்கள்	 மார்	 5	 தல்	 10	ஆண் கள்	வைர	உயிர்	வா ம்.	இந்த
விஷ	 மீைன	 சீனா,	 ஜப்பான்	 ேபான்ற	 நா களில்	 உண்கின்றனர்.	 இதைன	 ேவக
ைவத்தால்	விஷம்	ேபாய்	வி ம்	என்கின்றனர்	அவர்கள்.
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நம 	 உலகில்	 வா ம்	 விலங் களில்	 சில	 அதிசயமான	 ஆச்சரியத்ைத

ஏற்ப த்தக்	 ய	 விலங்கினங்க ம்	 உள்ளன.	 மீன்களில்	 பல	அழகான	 மீன்கள்
இ க்கின்றன.	 மீன்கள்	 தண்ணீரில்	 மட் ேம	 வா ம்.	 இவற்றில்	 ஒ 	 சில	 இன
மீன்கள்	 மட் ேம	 நீரி ம்,	 நிலத்தி ம்	 வாழ்கின்றன	 என	 றினால்
ஆச்சரியப்பட்டாமல்	ேவ 	என்ன	ெசய்ய	 ம்.	அ மட் ம்	அல்லாமல்	நிலத்தில்
நடக்க ம்	 ெசய்கின்றன.	 மரத்தி ம்	 ஏ கின்றன.	 இப்ப ப்பட்ட	 இந்த	 மீனிற்
மட்ஸ்கீப்பர்	(Mudskipper)	என் 	ெபயர்.

உலகளவில்	இவ்வைக	மீன்களில்	32	இனங்கள்	உள்ளன.	 மார்	ஒ 	அ 	நீளம்
வைர	 வா ம்.	 உடலான 	 ப ப் ,	 நீலம்	 ஆகிய	 நிறங்கைளக்	 ெகாண் க் ம்.
இைவ	 மாங் ேராவ்	 எனப்ப ம்.	 ச ப் 	 நில	 கா களில்	 வாழ்கின்றன.
இைவக க் க்	கால்கள்	கிைடயா .	ஆனா ம்	மரம்	ஏ கின்றன.	நடப்பதற் ம்,
மரம்	 ஏ வதற் ம்	 தன் ைடய	 இ ப் 	 மற் ம்	 மார் 	 ப் கைளப்
பயன்ப த் கின்றன.



	
இதன்	 தைலப்ப தியில்	விேஷசமான	 உ ப் 	 உள்ள .	 தைரக் 	வந்த டன்

அதன்	 லம்	 வாசிக்கிற .	 நீைர	 விட் 	 ெவளிேய	 வந் 	 6	 –	 8	 மணி	 ேநரம்
தைரயில்	இைவ	வாழ்கின்றன.	ெபரிய	கடல்	அைலகள்,	ெகாந்தளிப் 	மற் ம்	நீரின்
ழ்நிைல	 சரியில்லாத	 காலங்களில்	இைவ	 தண்ணீைர	விட் த்	 தைரப்ப திக்

வ கின்றன.	 அைலயாத்திக்	 கா களில்	 உள்ள	 மரங்களில்	 ஏ கின்றன.
கடற்கைரைய	ஒட் ள்ள	பாைறகளின்	மீ ம்	நடந் 	ெசல்கின்றன.

இந்த	 மீன்கள்	 நீரி ம்,	 நிலத்தி ம்	 மாறி	 மாறி	 வா ம்.	 இைவ	 ேசற் ப்
ப தியில்	 ழி	ேதாண் 	அதில்	 ட்ைடகைள	இ கின்றன.	அந்தமான்	 தீ களில்
அைபஸ்	 ஸ்ேகன்ெடன்ஸ்	 எனப்ப ம்	 மட்ஸ்கீப்பர்	 மீன்கள்	 வாழ்கின்றன.	இ 	 ஒ
அரிய	 வைகயா ம்.	 இப்ப ப்பட்ட	 அரிய	 வைக	 மீன்கைள	 கா ம்	 ேபா 	 ஒ
அதிசயத்ைதக்	 கண்ட	தி ப்தி	 நமக் 	 ஏற்ப ம்.	இப்ப 	ஒ 	 மீைனப்	 பார்த்ேதன்
என	 மற்றவர்களிடம்	 ெசல்லி	 மகிழ்ச்சி	அைடய	 ம்.	அைலயாத்திக்	 கா கள்
உள்ள	ப திக் 	 நீங்கள்	ெசல்ல	வாய்ப் 	கிைடத்தால்	இந்த	வைகயான	மரம்	ஏ ம்
மீன்கள்	 இ க்கின்றனவா	 எனக்	 ேகட் 	 ெதரிந் 	 ெகாண் 	 அதைனக்	 கண்
மகி ங்கள்.	அ 	வாழ்க்ைகயில்	என் ம்	அழியாத	ஒ 	நிைனவாக	இ க் ம்.
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கடல்	 ள்ெளலி	(Sea	Urchin)	என்ப 	கடலில்	வா ம்	ஒ 	பிராணி.	இதைன

கடல்	 ைர	 என் ம்	 அைழப்பார்கள்.	 இைவ	 கடல்	 நட்சத்திரத் டன்
ெதாடர் ைடயைவ.	 ட்டம்	 ட்டமாக	வா ம்.	இ 	மிக ம்	வித்தியாசமான,	ேகாள
வ வம்	 ெகாண்ட	விலங் .	இவற்றில்	ஆண்,	 ெபண்	 என	 உண் .	இவற்றின்	 உடல்

க்க	 ட்களால்	 ஆன .	 ட்கள்	 சிறிய 	 தல்	 ெபரிய 	 வைர	 உள்ளன.
ட்கள்	 (Spiny)	 3	 தல்	 10	 ெச.மீ	 நீளம்	 வைர	 இ க்கின்றன.	 இைவ	 ரிய
ட்களாக	 இ ப்பதால்,	 இதைனத்	 ெதாட	 யா .	 இதன்	 ெந ங்கிய

உறவினர்களாகிய	 கடல்	 க்கீன்கள்	 (Sand	 dollarrs)	 ேபான்றவற் டன்	 ஒட் க்
ெகாண் 	வாழ்கின்றன.	

இ 	 பார்ப்பதற் 	 ஊமத்தங்காய்	 ேபால்	 காணப்ப ம்.	 இதன்	 உடலில்	 உள்ள
ட்கள்	அைச ம்.	இதற் 	 கம்	 கீழ்	ேநாக்கி	உள்ள .	 ள்ெளலி	அைசந்தா ம்,

அைசயாமல்	 இ ந்தா ம்	 கம்	 கீழ்ேநாக்கிேய	 இ க் ம்.	 இதன்	 உடல்	
ேபான்ற .	 ட் ன்	 அ ப்ப தியில்	 வாய்	 உள்ள .	 ேமற் றத்தில்	 சிறிய	 மலவாய்
உண் .	இைவக க் க்	கால்கள்	 உண் .	அ 	 ழாய்	வ வத்ைதக்	ெகாண்ட .
ழாய்க்	 கால்கள்	 5	 பட்ைடகளாக	 அைமந் ள்ள .	 அதில்	 உள்ள	 ைளகள்

வழியாக	கால்கள்	ெவளி	வ கின்றன.	கால்கள்	மற் ம்	 ட்கள்	உதவியால்	நகர்ந்
ெசல் ம்.



	
இைவ	 நீரில்	 ட்ைட	 இ ம்.	 லார்வா	 வளர்ந் 	 திர்ச்சி	 அைட ம்.	 பட

மற் ம்	 கப்பல்களில்	 ஒட் ம்	 வள ம்.	 இைவ	 ட்டமாக	 வாழ்வதால்	 அதன்
ஒட் ெமாத்த	எைடயால்	பட 	மற் ம்	கப்பலின்	ேவகத்ைதக்	 ைறக் ம்.	 ட்கள்
உதிர்ந்த	 பிற 	 கள்	 கடற்கைரயில்	 ஒ ங் ம்.	 இதைன	 நாமப்ெபட் 	 என்
ெசால்வார்கள்.	இதன்	உடலில்	உள்ள	 ட்கைள	 ராங் ச்சி	என்பார்கள்.	கடற்கைர
கிராமங்கைளச்	 ேசர்ந்த	 சி வர்கள்	 சிேலட் ப்	 பலைகயில்	 எ வதற் 	இதைன
பல்ப்பமாகப்	 பயன்ப த் கின்றனர்.	 ஆகேவ	 இந்தப்	 பிராணிையக்	 கடல்	 பல்ப்பம்
என் ம்	அைழக்கின்றனர்.

அந்தமானில்	 உள்ள	 மீன்	காட்சியகத்தில்	கடல்	 ள்ெளலிையக்	காணலாம்.
அ 	 தவிர	 ெமரினா	 ங்காைவ	 ஒட் ய	 பட த்	 ைறயின்	 வைர	 ஒட் ய
கீழ்ப்ப தியில்	இதைனக்	காணலாம்.	க ைம	 நிறத்தில்	 ட்க டன்	 ய	 பந்
ேபான்ற	 உயிரியாக	நமக் த்	ெதரி ம்.	இதன்	விந்ைதயான	 உடல்	அைமப் 	நமக்
ஆச்சரியத்ைதத்	த கிற .
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உலகில்	 மார்	 275	ஆைம	வைககள்	 உள்ளன.	இைவ	 நிலம்,	 நீர்,	 நீர்	 -	 நிலம்

ேபான்ற	இடங்களில்	 வாழ்கின்றன.	இவற்றில்	 7	இனங்கள்	 கடலில்	 வாழ்கின்றன.
கடலில்	 வாழ்வதால்	 இதைனக்	 கடல்	 ஆைமகள்	 (Sea	 Turtle)	 என
அைழக்கப்ப கின்றன.	 கடலில்	 வாழ்ந்தா ம்	 ட்ைட	 இ வதற்காக	 கைரக்
வ கின்றன.	கடல்	ஆைமகளில்	சில	150	ஆண் கள்	வைர	உயிர்	வா ம்.

ஆைமகள்	 மார்	 245	மில்லியன்	ஆண் க க் 	 ன்ேப	ேதான்றி	விட்டன.
ைடேனாசர்	 ேதான் வதற் 	 ன்ேப	ஆைமகள்	இ ந்தன.	ஆைமக க் 	 பற்கள்
கிைடயா .	தாைடேய	அலகாக	மாறி ள்ள .	ஆைமக் 	ெபா வாக	நீண்ட	ஆ ள்
உண் .	இதற் 	காரணம்	அதன்	இதயம்	நிதானமாகத்	 ப்பேத.	கடலில்	வா ம்
ஆைமக க் 	அதன்	கால்கேள	 ப்பாக	அைமந் ள்ள .

அந்தமான்	 தீ களில்	 கடல்	ஆைமகள்	 உள்ளன.	 றிப்பாக	 திக்லி ர்	 தீவில்
உள்ள	 காலிப் ர்	 கடற்கைர	 ராஸ்	 தீ ,	 ஸ்மித்	 தீ களில்	 கடல்	 ஆைமகைளக்
காணலாம்.	 ரியன்	 மைறந்த	 பிற 	 ஆைமகள்	 ட்ைட	 இ வதற்காக
கடற்கைரக் 	 வந் 	 ெசல்கின்றன.	 அ தவிர	 அந்தமானில்	 உள்ள	 லிட் ல்
அந்தமான்	 மற் ம்	 ேவ 	 சில	 இடங்களி ம்	 ட்ைட	 இ வதற்காக	 ஆைமகள்
கடற்கைரக் 	 வ கின்றன.	 ஒவ்ெவா 	 ஆண் ம்	 றிப்பிட்ட	 அேத	 இடத்திற்
ட்ைட	இட	வ ம்	அதிசயக்	 ணம்	ெகாண் ள்ள .	இைவ	 ட்ைட	இட	வ ம்

இடங்கைள	அந்தமான்	ஆராய்ச்சியாளர்கள்	கண் பி த் ள்ளனர்.	
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ஏ வரி	ஆைம,	ஓங்கல்	ஆைம	மற் ம்	ேதால்	 	ஆைம	 (Leather	Back

Turtle)	 என	 பல	 ெபயர்கள்	 இந்த	 ஆைமக் 	 உண் .	 கடலில்	 வாழக் ய
ஆைமகளில்	 மிகப்	 ெபரிய 	 ேபராைமயா ம்.	 இ 	 3	 தல்	 6	 அ 	 நீளம்	 வைர
வளர்ச்சியைட ம்.	 உடல்	 எைடயான 	 250	 –	 700	 கிேலா	 வைர	இ க் ம்.	இந்த
ஆைமயின்	 ேமல்	 ஓ 	 ெமன்ைமயான	 எ ம்பால்	 ஆன .	 சாம்பல்	 கலந்த	 ப ப்
நிற ம்,	 அதன்	 மீ 	 ெவள்ைளப்	 ள்ளிக ம்	 உள்ளன.	 ெபண்	 ஆைம
மைலக்காலத்தில்	கைரக் 	வந் ,	ஒ 	மீட்டர்	ஆழத்தில்	 ழி	ேதாண் 	அதில்	80	–
100	 ட்ைடகைள	இ ம்.	இ 	கடலில்	மணிக் 	 2	 –	 10	கி.மீ.	ேவகத்தில்	 நீந்திச்
ெசல் ம்.	கடலில்	 4,200	அ 	ஆழம்	வைர	 நீந்திச்	ெசல் ம்.	 மார்	 30	 தல்	 100
ஆண் கள்	 வைர	 உயிர்	 வா ம்.	 இதன்	 விலங்கியல்	 ெபயர்	 ெடர்ேமாசிலிஸ்
ேகாரிசியா	(Dermochelys	coriacea)	என்பதா ம்.	இந்த	ஆைமகளின்	 ட்ைடகைள
மனிதர்கள்	 ேசகரித் 	 உண்கின்றனர்.	 ேம ம்	 இதன்	 இைறச்சிக்காக
ேவட்ைடயா கின்றனர்.	அதனால்	இந்த	ஆைமகள்	அழி ம்	த வாயில்	உள்ளன.
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இ 	 மிகச்	 சிறிய	 கடல்	ஆைம.	இதற் 	 தைல	 சிறியதாக	இ க் ம்.	இ

ஆலிவ்	பச்ைச	நிறத்தில்	(Olive	Coloured)	இ ப்பதால்	ஆலிவ்	ரிட்ேல	ஆைம	(Olive
Ridley	Turtle)	எனப்	ெபயரிடப்பட்ட .	இ 	இதய	வ வம்	ெகாண் ள்ள .	ெபண்
ஆைமைய	இ லி	என்பர்.	தைல	 க்ேகாண	வ வத்தில்	இ க் ம்.	இந்த	ஆைம	2
அ 	 நீளம்	வைர	வள ம்.	ஆ ம்,	ெபண் ம்	ஒேர	அள ைடய .	எைட	 25	–	50
கிேலா	வைர	இ க் ம்.

இந்த	 ஆைமயின்	 விலங்கியல்	 ெபயர்	 ெலபிேடாசிலிஸ்	 ஒலிவாசியா
(Lepidochelys	 olivacea)	 என்பதா ம்.	 கடலில்	 22	 –55	 மீட்டர்	ஆழத்தில்	 நீந்திச்
ெசல்கிற .	 50	ஆண் கள்	 வைர	 உயிர்	 வாழ்கிற .	 ஒேர	 சமயத்தில்	 40	 –	 125
ட்ைடகைள	இ கின்றன.	நண் கள்,	மீன்கள்,	இறால்கள்	ேபான்றவற்ைற	பி த்

உண்கிற .	இ 	 ைறந் 	வ ம்	விலங் கள்	பட் யலில்	இடம்	பி த் ள்ள .
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அ ங்காைமதான்	 (Hawksbill	 Turtle)	 கடல்	 ஆைமகளிேலேய	 மிக

அழகான .	இதன்	ஓ 	ப ப் 	நிறத்தில்,	மஞ்சள்	 ள்ளிகைளக்	ெகாண் ள்ள .
பறைவ	அல்ல 	ப ந்தின்	அல 	ேபால்	அைமந்தி ப்ப 	இதற் 	தனிச்சிறப் .	உடல்
தட்ைடயாக ம்,	 ஓட் ன்	 விளிம் 	 ரம்பம்	 ேபால ம்	 இ க் ம்.	 கடல்	 நீரின்
ெவப்பநிைலக் 	 ஏற்ப	 ஆைமயின்	 நிறம்	 மா ம்.	 இதன்	 விலங்கியல்	 ெபயர்
எரிட்ேமாசிலிஸ்	இம்பிரிேகட்டா	(Eretmochelys	imbricate)	என்பதா ம்.

	
பவளப்	பாைறக க் 	இைடேய	இதைனக்	காணலாம்.	இ 	ஒ 	மீட்டர்	நீளம்

வைர	வள ம்.	உடல்	எைட	80	கிேலா	வைர	இ க் ம்.	90	–	160	வைர	 ட்ைடகைள
இ ம்.	இதன்	இைறச்சி	விஷத்தன்ைம	 ெகாண் ள்ளதால்	 யா ம்	 உண்பதில்ைல.
இ ப்பி ம்	 இதன்	 அழகான	 ஓட் ற்காக	 இைவ	 ேவட்ைடயாடப்ப கின்றன.
ஜப்பானில்	மட் ம்	ஆண் ற் 	33,000	கிேலா	ஏற் மதி	ெசய்யப்பட்ட .	1950	 தல்
1992	 ஆம்	 ஆண் 	 வைர	 மட் ம்	 2	 மில்லியன்	 ஆைமகைள	 ஜப்பான்	 ஏற் மதி
ெசய் ள்ள .	 1994	ஆம்	ஆண் லி ந் 	 வணிகம்	 ெசய்வைத	 நி த்தி ள்ள .



தற்ேபா 	இ 	அழிந் 	வ ம்	பட் யலில்	உள்ள .
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பச்ைச	 ஆைமைய	 (Green	 Turtle),	 பச்ைசக்	 கடல்	 ஆைம	 என

அைழக்கின்றனர்.	இதன்	ஓட் ன்	அ யில்	பச்ைச	நிற	ெகா ப் 	உள்ளதால்	இதற்
பச்ைச	 ஆைம	 என்கிற	 ெபயர்	 வந்த .	 இதன்	 விலங்கியல்	 ெபயர்	 ெசேலானியா
ைமடஸ்	 (Chelonia	 mydas)	ஆ ம்.	இதன்	ஓ 	இதய	வ வ ம்.	ஆலிவ்	அல்ல
க ப் 	நிற ம்	ெகாண்ட .	ஓ 	ெகட் யான .

இ 	மந்தமான	உயிரினம்,	தனியாக	வா ம்.	5	அ 	நீள ம்,	180	கிேலா	எைட
அளவிற் 	வளர்ச்சி	அைட ம்.	 மணிக் 	 2.5	 –	 3	கி.மீ	 ேவகத்தில்	 நீந் ம்	 2,600
கிேலா	 மீட்டர்	 ரம்	 வைர	 பயணம்	 ெசய் ,	 கடற்கைரயில்	 ட்ைட	 இ ம்.	 ஒ
சமயத்தில்	 100	 ட்ைடகள்	 வைர	 இ ம்.	 இதைன	 இைறச்சிக்காக
ேவட்ைடயா கிறார்கள்.	 மீனவர்களின்	 வைலயில்	 சிக்கி ம்	 இறக்கின்றன.
தற்ேபா 	அழிந் 	வ ம்	இனமாக	உள்ள .
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இந்த	 ஆைமயின்	 தைல	 ெபரியதாக	 இ க் ம்.	 ஆகேவதான்	 இைத

ெப ந்தைலக்	 கடல்	 ஆைம	 (Loggerhead	 Sea	 Turtle)	 என்கின்றனர்.	 இதன்
விலங்கியல்	 ெபயர்	 ேகரீட்டா	 ேகரீட்டா	 (Caretta	 caretta)	 என்பதா ம்.	 இதற்
உ தியான	தாைட	இ க்கிற .	ஆைமயின்	ஓடான 	மஞ்சள்	 தல்	 ப ப் 	 நிறம்
கலந்த .	ஓ 	மிக ம்	ெகட் யான .	அதாவ 	உலகில்	வா ம்	ஆைமகளில்	மிக
க னமான	 ஓ 	 ெகாண்ட	 இரண்டாவ 	ஆைம	 என்கிற	 சிறப் 	 இதற் 	 உண் .
இந்த	ஆைம	2	–	5	அ 	நீள ம்,			70	–	100	கிேலா	எைட	வைர	வளர்ச்சி	அைட ம்.
ஒேர	சமயத்தில்	60	 தல்	200	 ட்ைடகைள	இ ம்.	இதன்	சராசரி	ஆ ட்காலம்	67
ஆண் களா ம்.
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இந்த	ஆைமயின்	ஓ 	தட்ைடயாக	இ ப்பதால்	இதற் 	தட்ைட	 	ஆைம

(Flatback	Turtle)	என் 	ெபயர்.	இதன்	விலங்கியல்	நாட்டடர்	ெடப்ரஸ்சஸ்	 (Natator
depressus)	 என்பதா ம்.	இ 	 76	 –	 96	கிேலா	 எைட	ெகாண்ட .	ஒ 	 ைற	 50
ட்ைடகைள	இ ம்.	இந்த	ஆைம	ஆஸ்திேரலியாவில்	மட் ேம	வாழ்கிற .
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ெகம்ஸ்	 ரிட்ேல	ஆைம	 (Kemp’s	 Ridley	 Turtle)	 என்ப 	 மிகச்	 சிறிய	 கடல்

ஆைமயா ம்.	 இைவ	 ெமக்சிேகா	 வைள டா,	 அட்லாண் கா	 கடல்	 ப தியில்
மட் ம்	 வாழ்கின்றன.	 ரிச்சர் 	 ெகம்ப்	 (Richard	 Kemp)	 என்பவரின்	 நிைனவாக
1906	 ஆம்	 ஆண் ல்	 ெகம்ஸ்	 ரிட்ேல	 ஆைம	 எனப்	 ெபயரிடப்பட்ட .	 இதன்
விலங்கியல்	ெபயர்	ெலப்பிேடாசிலிஸ்	ெகம்பி	 (Lepidochelys	Kempii)	என்பதா ம்.
இ 	2	அ 	நீள ம்,	45	கிேலா	எைட ம்	ெகாண்ட .	இ 	அழிந் 	வ ம்	பட் யலில்
உள்ள .
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கிளிகள்	ெபா வாக	ெவப்பமண்டல	மற் ம்	மித	ெவப்ப	மண்டலப்	ப திகளில்

வாழ்கின்றன.	 உலகில்	 உள்ள	 86	 இனங்களில்	 மார்	 372	 வைகயான	 கிளிகள்
உள்ளன.	மிகச்	சிறிய 	 தல்	ெபரிய	கிளிக ம்	உண் .	8	ெச.மீ	நீள ம்,	10	கிராம்
	எைட	ெகாண்ட	கிளி ம்	உண் .	அ 	தவிர	ஒ 	மீட்டர்	நீளம்	ெகாண்ட	கிளி ம்,	4
கிேலா	எைட	ெகாண்ட	கிளிக ம்	உள்ளன.	பறக்க	 யாத,	தத்தி	தத்தி	ெசல் ம்
கிளி ம்	உண் .

கிளி	 50	ஆண் கள்	 வைர	 உயிர்	 வா ம்.	 த்திக்	 ர்ைமயான .	 பயிற்சி
ெகா த்தால்	 சில	 வார்த்ைதகைள	 அதனால்	 ேபச	 ம்.	 வைளந்த	 அழகான
அல ம்,	 பளீர்	வண்ண ம்	 ெகாண் க் ம்.	இைவகளால்	 தன 	 ேமல்	அலைக
மட் ேம	 அைசக்க	 ம்.	 விைதகள்,	 பழங்கள்,	 ெகாட்ைடகள்,	 	 மற் ம்
ெமாட் கைள	 உண்கின்றன.	அேத	 சமயத்தில்	 கியா	 என்ற	 கிளி	 மட் ம்	 மாமிசம்
தின்கிற .	இ 	ஆஸ்திேரலியாவில்	வாழ்கிற .

அந்தமானில்	 பல்ேவ 	 வைகயான	 கிளிகள்	 வாழ்கின்றன.	 இ ப்பி ம்
அவற்றில்	இரண் 	அரிய	வைகக்	கிளிகள்	உள்ளன.
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அெலக்சாண்டரி	 பச்ைசக்	 கிளி	 என்கிற	 கிளி	இனம்	 உள்ள .	இ 	 மற்ற	 பச்ைச
கிளிகைள	 விடப்	 ெபரிய .	 ஆகேவ	 சாதாரண	 கிளிகளில்	 இ ந் 	 இதைன
ேவ ப த்தி	 காணலாம்.	 இதைன	 ெபரிய	 பச்ைசக்	 கிளி	 என்பார்கள்.	 ேபரரசர்
அெலக்சாண்டர்	 ெபரிய	 	 பச்ைசக்	 கிளிகைள	 பஞ்சாப்	 தல்	 ஐேராப்பா	 மற் ம்
மத்திய	 தைரக்கடல்	 பிரேதசங்களில்	 இ ந் 	 ஏற் மதி	 ெசய்தார்.	 ஆகேவதான்
இந்த	ெபரிய	பச்ைசக்	கிளிகைள	அெலக்சாண்டர்	கிளி	என	அைழக்கின்றனர்.

		
இந்த	வைக	ெபரியக்	கிளிகளில்	இ ந் 	சற் 	மா பட் 	காணப்ப ம்	கிளிதான்
சிவப் 	 மார்பக	 கிளி	 (Red	 Brested	 Parakeet)	 ஆ ம்.	 இைவ	 பரவலாக
காணப்ப கிற .	இ ப்பி ம்	 வியியல்	ேவ பா களின்	காரணமாக	இந்த	இனக்
கிளிகளில்	பல	ேவ பா கள்	உள்ளன.	இவற்றின்	மார் ப்	ப தியில்	ெபரிய	அளவில்
சிவப் 	நிறம்	உள்ள .	அதனால்	இதைன	எளிதில்	அைடயாளம்	காண	 கிற .
தன்	 தலாக	 லின்ேனயஸ்	 (Linneaus)	 என்பவர்	 1758	 ஆம்	 ஆண் ல்

ைசட்டா லா	அெலக்சாண்டரி	 (Psittacula	 alexandri)	 என்கிற	அறிவியல்	ெபயைர
இக்கிளிக க் ச்	 ட் னார்.	 இந்த	 அெலக்சாண்டரி	 இனத்தில்	 தற்ேபா 	 8
ைண	 இனங்கள்	 இ க்கின்றன.	 அதாவ 	 கிைள	 இனங்கள்	 (Subspecies)

உள்ளன.	 இந்ேதாேனசியா,	 ெதன்கிழக் 	ஆசியா,	 இமயமைல	 அ வாரம்,	 ஜாவா
ஆகிய	ப திகளில்	பல	 ைண	இனங்கள்	உள்ளன.	அேத	ேபால்	அந்தமான்	 தீவில்
ஒ 	 ைண	 இனம்	 உள்ள .	 அ 	 ைசட்டா லா	 அெலக்சாண்ட்ரி	 அேபாட்
(Psittacula	 alexandri	 abbotti)	 என்பதா ம்.	 இ 	 1919	 ஆம்	 ஆண் ல்
கண் பி க்கப்பட்ட .
இந்தக்	கிளியான 	ெபரிய	பச்ைசக்கிளி	ேபான்ற .	இதன்	மார் 	ப தியில்	மட் ம்



ெபரியளவில்	 சிவப் 	 நிறம்	 உள்ள .	 க த் ப்ப தியில்	 சிறிய	 வைளயம்
காணப்ப கிற .	 சிவப் 	 மார் 	 ப திக் க்	 கீேழ	 அடர்	 பச்ைச	 நிறம்
ெகாண் ள்ள .	இக்கிளிைய	 ரத்தில்	இ ந் 	பார்க் ம்	ேபா 	நம 	ேதசியக்
ெகா 	 ேபால	 ெதரிகிற .	 அந்தமானில்	 காந்தி	 ங்காவில்	 உள்ள	 மிக	 உயரமான
மரங்களில்	 இைவ	 இ ப்பைதக்	 காண	 ந்த .	 கிளி	 கத் வைதக்	 ேகட் ,
மரத்ைதப்	 பார்த்த	 ேபா தான்	இ 	 நம்ம	ஊர்	கிளியிலி ந் 	 ேவ பட் 	 உள்ள
எனத்	 ெதரிய	 வந்த .	 இப்ப 	 பல	 அதிசயங்கைள	 நாம்	 அந்தமான	 தீ களில்
காணலாம்.
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நீண்ட	 வா ைடய	 கிளிகள்	 (Long-tailed	 parakeet)	 அந்தமான்	 –	 நிக்ேகாபார்
தீ கள்,	 மத்ரா,	 ேபார்னிேயா,	 மேலசிய	 தீப	 கற்பம்	 மற் ம்	 சிங்கப் ர்	 ஆகிய
ப திகளில்	 பரவலாக	 காணப்ப கின்றன.	 அந்தமான்	 தீ களில்	 சிகப் 	 மார்பக
கிளிக டன்	 இைணந்ேத	 காணப்ப ம்.	 இ 	 ஒ 	 ச க	 பறைவ.	 மற்ற
பறைவக டன்	ேசர்ந்ேத	வாழ்கிற .	அேத	சமயத்தில்	இக்கிளிகள்	சி 	 ட்டமாக
வாழ்கின்றன.

		
இக்கிளியின்	 பறைவயியல்	 ெபயர்	 ைசட்டா லா	 லாங்கிகாடா	 (Psittaculla
longicauda)	 என்பதா ம்.	 இதில்	 அங்கீகரிக்கப்பட்ட	 5	 ைண	 இனங்கள்
அந்தமான்	மற் ம்	நிக்ேகாபர்	தீ களில்	வாழ்கின்றன.	அவற்றில்	ஒன் 	அந்தமான்
நீண்ட	 வா ைடய	 கிளி	 (P.longicauda	 tytleri)	 மற்ெறான் 	 நிக்ேகாபர்	 நீண்ட



வா ைடய	கிளி	(P.longicauda	nicobarica)	என்தா ம்.
இக்கிளிக க் 	மற்ற	கிளி	இனங்கைள	விட	வால்	 நீளமான .	இந்த	வாலான
பச்ைச	மற் ம்	 நீல	நிறம்	ெகாண்ட .	ஆண்	கிளியின்	 கம்	சிகப் ,	தைலப்ப தி
க ப் 	நிறமான .	இ 	ெதாப்பி	அணிந்த 	ேபால்	காட்சி	த ம்.	ஆனால்,	ெபண்
கிளியின்	 தைலப்ப தியில்	 க ப் 	 நிறம்	 கிைடயா .	 கம்	 ெவளிறிய	 சிகப்
நிற ைடய .
இக்கிளிகள்	ச ப் 	நிலப்ப தி,	எண்ெணய்	பைன	ேதாட்டங்கள்,	ெதன்னந்ேதாப் ,
மற் ம்	 ங்காக்கள்	 ஆகிய	 இடங்களில்	 வாழ்கின்றன.	 ேம ம்	 விவசாயிகளின்
ேதாட்டங்களி ம்	இவற்ைறக்	காணலாம்.	இைவ	ெபா வாக	 300	 மீட்டர்	உயரத்தில்
காணப்ப கின்றன.	ெபண்	கிளியான 	பிப்ரவரி	மற் ம்	மார்ச்	மாதங்களில்	2	 தல்
4	 ட்ைடகைள	இ கின்றன.
வனங்கள்	 அழிக்கப்ப வதால்	 இைவ	 வா ம்	 ப திகள்	 பாதிப் க் ள்ளாகிற .
சட்ட	 விேராதமாக,	 வியாபார	 ேநாக்கத்திற்காக	 இைவ	 பி க்கப்ப கின்றன.
அதனால்	 இைவக க் 	 அச் த்தல்	 ஏற்ப கிற .	 இக்கிளிகள்	 அழிய
வாய்ப் ள்ள	 இனமாக	 உள்ளன.	 ஆகேவ	 இந்தியாவில்	 கிளிகைள	 வளர்ப்பேதா
அல்ல 	விற்பைன	ெசய்வேதா	சட்டப்ப 	 ற்றமா ம்.
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அந்தமான்	 தீ களில்	இயற்ைகயாகேவ	யாைனகள்	கிைடயா .	அந்தமான்

தீ களில்	மர	ேவைலக்காக	இந்தியாவில்	ேசான ர்	 (Sonepur)	என் ம்	இடத்தில்
யாைனகள்	 விைலக் 	 வாங்கப்பட் 	 அங் 	 கப்பல்களின்	 லம்	 ெகாண்
ெசல்லப்பட்டன.	 யாைனகைள	 கப்பலில்	 இ ந் 	 அந்தமான்	 தீ களில்	 இறக்கிய
ைகப்படம்	 சாத்தம்	 ஆைலயின்	 அ ங்காட்சியகத்தில்	 ைவக்கப்பட் ள்ள .
யாைனகள்	1906	ஆம்	ஆண் 	 தல்	அங் 	ெகாண் 	ெசல்லப்பட்டன.

ெவட்டப்ப ம்	மரங்கைளத்	 க் வதற்காக	யாைனகள்	பயன்ப த்தப்பட்டன.
மரம்	ெவட் வதற் 	எதிராக	ெவளிவந்த	தீர்ப்பின்	காரணமாக	யாைனக க் 	என
சரணாலயம்	ஆரம்பிக்கப்பட்ட .
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ேபார்ட்	 பிைளயரில்	இ ந் 	 125	கி.மீ.	ெதாைலவில்	இண்டர்வி 	 தீ 	 (Interview
Island)	 உள்ள .	இ 	வடக் 	மற் ம்	மத்திய	அந்தமான்	மாவட்டத்தின்	 நிர்வாக
எல்ைலயில்	 அைமந் ள்ள .	 இ 	 99	 ச ர	 கி.மீ.	 பரப்பள 	 ெகாண்ட .	 கடல்
மட்டத்தில்	இ ந் 	113	மீட்டர்	உயரம்	ெகாண்ட .	இத்தீவில்	ேவைல	ெசய்வதற்காக
யாைனகள்	 ெகாண் 	 வரப்பட்டன.	 தற்ேபா 	 அைவக க் 	 ேவைல
ெகா க்கப்ப வதில்ைல.	இங் 	70	–	100	வைரயிலான	யாைனகள்	உள்ளன.
இத்தீவில்	1985	ஆம்	ஆண் ல்	வனவிலங் 	சரணாலயம்	ஆரம்பிக்கப்பட்ட .	1997
ஆம்	ஆண் 	 தல்	இத்தீவிற் 	 ற் லாப்	 பயணிகள்	அ மதிக்கப்ப கின்றனர்.
பறைவகள்,	 விலங் கள்	ஆகியைவ	இத்தீவில்	அதிகம்	 உள்ளன.	அைதக்	 காண
ற் லாப்	பயணிகள்	இத்தீவிற் ச்	ெசன் 	வ கின்றனர்.

இத்தீவில்	உள்ள	கலங்கைர	விளக்கம்	மனிதர்களால்	இயக்கப்ப கிற .	2011	ஆம்
ஆண் 	 எ த்த	 மக்கள்	 ெதாைகயின்	 அ ப்பைடயில்	 இங் 	 16	 ேபர்	 மட் ேம
வசிக்கின்றனர்.	கடற்கைரையக்	கண்காணிக்க	ேபாலீஸார்	நியமிக்கப்பட் ள்ளனர்.
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பவளம்	என் ம்	உயிரினம்	கடலில்	வாழ்கின்ற .	இந்த	உயிரினத்திற் 	பாலிப்

(Polyp)	 என் 	 ெபயர்.	 இ 	 ெமன்ைமயான 	 மற் ம்	 ஒளி	 ஊ ம்	 தன்ைம
ெகாண்ட .	 இதற் 	 வா ம்,	 உணர் க்	 ெகாம் க ம்	 உண் .	 உணர் க்
ெகாம் களின்	 லம்	 ண்ணிய	 மிதைவத்	 தாவரங்கைள	 பி த் 	 உண் ம்.
ஆபத் 	ஏற்ப ம்ேபா 	உணர் க்	ெகாம் கள்	உள்ேள	இ த் க்	ெகாள் ம்.	இந்த
உயிரினங்கள்	 ண்ணாம் 	 ட் ன்	 மீ 	ஒட் க்	ெகாண் க் ம்.	இவற்றால்	இடம்
விட் 	இடம்	நகர	 யா .	இைவ	 ழி டலிகள்	வ ப்ைபச்	ேசர்ந்தைவ	ஆ ம்.

இந்த	 உயிரினங்கள்	 ண்ணாம் ப்	 ெபா ைள	 ரக்கின்றன.	 அைவ	 ப ந்
பவளப்பாைறகளாக	 (Coral	 Reefs)	 உ வாகின்றன.	 ஆயிரக்கணக்கான	 பவள
உயிரிகளின்	ெதாடர்	நடவ க்ைகயால்	 பவளப்பாைறகள்	 ேதான் கின்றன.	இதற்
பல	லட்சக்	கணக்கான	ஆண் கள்	ஆகின்றன.	பவளப்	பாைறகள்	மஞ்சள்,	ப ப் ,
பச்ைச,	 க ஞ்சிவப் 	 என	 பல	 வண்ணங்களில்	 காணப்ப கின்றன.	 பல்ேவ
கடல்வாழ்	 உயிரினங்கள்	 வாழ்வதற் 	 பவளப்பாைறகள்	 இடமளிக்கின்றன.	 25
சதவீதமான	 உயரினங்கள்	 பவளப்பாைறகைளச்	 சார்ந்ேத	 வாழ்கின்றன.
ஆகேவதான்	பவளப்பாைறகைள	கடலின்	மைழக்கா கள்	என	அைழக்கின்றனர்.

பவளப்பாைறகள்	அைனத் க்	கடலி ம்	வளர்வதில்ைல.	அைவ	வளர்வதற்
றிப்பிட்ட	ெவப்பநிைல,	ஈரப்பதம்	ேதைவ.	அைலகள்	இல்லாத	கடல்	மற் ம்	 ரிய

ஒளி	 நன் 	 ஊ வக்	 ய	 ப திகளில்	 மட் ேம	 பவளப்பாைறகள்
உ வாகின்றன.	அந்தமான்	தீ களில்	அதிகளவில்	பவளப்பாைறகைளக்	காணலாம்.
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பவளப்பாைறகளில்	பல்ேவ 	வைககள்	உள்ளன.	அவற்றிற் 	அைமப் 	மற் ம்

ேதாற்றத்தின்	அ ப்பைடயில்	ெபயரிடப்பட் ள்ள .	அவற்றில்	விரல்	 பவளம்,	தட்
பவளம்,	காளான்	பவளம்,	மான்	ெகாம் 	பவளம்,	 ைளப்பவளம்	என்பைவ	 க்கிய
வைககளா ம்.	 ேம ம்	 நீலக்	 ேகாரல்,	 சிவப் க்	 ேகாரல்,	 பயர்	 ேகாரல்,	ெஹல்ெமட்
ேகாரல்,	மார்பிள்	ேகாரல்,	ேபால்டர்	ேகாரல்	ேபான்றைவ ம்	உள்ளன.
	

விரல்	பவளம்	என்ப 	ைகவிரல்	ேபான்ற	அைமப் 	ெகாண்ட .	தட் 	பவளம்
(Plate	 coral)	 என்ப 	 பல	 தட் கள்	 ேபால்	 இ க் ம்.	 காளான்	 பவளம்	 என்ப
காளான்	 (Mushroom)	 வ ைவக்	 ெகாண்ட .	 மான்	 ெகாம் 	 (Staghorn)	 பவளம்
என்ப 	 பல	 கிைளகைளக்	 ெகாண்ட .	 பார்ப்பதற் 	 மானின்	 ெகாம் 	 ேபான்ற
வ வத்தில்	 ெதரி ம்.	 இைவ	 உைடந்தால்	 ட	 மீண் ம்	 கிைள	 விட்ேட	 வள ம்.
ைளப்	பவளம்	(Brain	coral)	மிக	அழகான .	ஆச்சரியமான	வ வம்	ெகாண்ட .

பார்ப்பதற் 	மனிதனின்	 ைள	ேபான்ற	ேதாற்ற ைடய .	 ைளயில்	காணப்ப ம்
பள்ளங்கைளப்	ேபாலேவ	இவற்றில்	பல	பள்ளங்கள்	உள்ளன.	இ 	மனிதனின்	தைல
அள 	வளர்வதற் 	20	ஆண் கள்	ஆ ம்.

இ 	 ேபான்ற	 பவளப்	 பாைறகைள	 நார்த்ேப	 தீ ,	 ேஹவ்லாக்	 தீ 	 ேபான்ற
தீ களில்	காணலாம்.	கட க் 	அ யில்	அற் த	சிற்பங்களாகத்	ெதரி ம்.	இதன்
ஊேட	 வண்ண	 மீன்கள்	 நீந்திச்	 ெசல்வைதக்	 காணலாம்.	 கண்ணா 	அ த்தளம்
ெகாண்ட	படகில்	பயணம்	ெசல் ம்	ேபா 	இவற்ைறக்	கண் 	மகிழலாம்.
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அைலயாத்திக்	கா கைள	ஆங்கிலத்தில்	மாங் ேராவ்	கா கள்	 (Mangrove

forest)	என்கின்றனர்.	இந்த	வைகக்	கா களில்	 மார்	80க் ம்	ேமற்பட்ட	இனங்கள்
உள்ளன.	 இத்தாவரங்கைள	 அைலயாத்தித்	 தாவரங்கள்	 அல்ல 	 கண்டல்
தாவரங்கள்	என ம்	அைழக்கின்றனர்.	கடற்ைர	ஓரங்களி ம்,	ச ப் 	நிலங்களி ம்
அைலயாத்தித்	தாவரங்கள்	வளர்கின்றன.

கட ம்,	நில ம்	ேச கின்ற	ப தியில்	ேச 	உண்டாவ ண் .	இந்த	ேசற் ப்
ப தியில்	 சில	அ 	 உயரத்திற் 	 நீர்	 நிைறந் 	இ க் ம்.	இங் 	 உள்ள	 நீரில்	 உப்
கலந்தி க் ம்.	இந்த	வித்தியாசமான	 ழ்நிைலயில்	அைலயாத்தித்	தாவரங்கள்
மற் ம்	 மரங்கள்	 வளர்கின்றன.	 இத்தாவரங்கள்	 உள்வ ம்	 கடல்	 அைலையத்
த த் 	 தி ப்பி	அ ப் கின்றன.	ஆகேவதான்	இங் 	 வளர்ந் ள்ள	 தாவரங்கள்
மற் ம்	மரங்கள்	நிைறந்த	இடத்ைத	அைலயாத்திக்	கா 	என	அைழக்கப்ப கிற .

அைலயாத்திக்	கா களில்	சில	ெச கள்	 தல்	60	 மீட்டர்	உயர்	வைர	வளரக்
ய	 மரங்க ம்	 உள்ளன.	இவற்றின்	 ேவர்கள்	 நீ க் 	 ேமேல	ெதரி ம்.	 மரங்கள்

சாய்ந் 	விடாமல்	 ட் க்	ெகா ப்ப 	ேபால்	ேவர்கள்	தாங்கி	நிற்கின்றன.	இதனால்
மண்	அரிப் 	த க்கப்ப கிற .	கடல்	அைலயின்	ேவகத்ைதக்	கட் ப்ப த் கிற .
யல்	 மற் ம்	 னாமியினால்	 ஏற்ப ம்	 அைலையத்	 த க்கக்	 ய	 வைகயில்
அைலயாத்திக்	கா கள்	அைமந் ள்ளன.

அைலயாத்திக்	கா களில்	மிக	ெம வாக	நக ம்	ஆ கள்	உள்ளன.	கடல்	நீர்
கா களி ள்	 ம்ேபா 	 அைலயாத்திக்	 கா கள்	 அதைனத்	 த க் ம்	 ேபா
சிறிய	நக ம்	நீர்	நிைல	உ வாகிற .	அதன்	வழியாக	பட ச்	சவாரி	ெசய்கின்றனர்.
உலகளவில்	 மிகப்ெபரிய	 அைலயாத்திக்கா 	 ந்தரவனத்தில்	 உள்ள .	 அதற்
அ த்தப்ப யாக	தமிழ்நாட் ல்	உள்ள	பிச்சாவரம்	என்ற	ஊரில்	உள்ள	அைலயாத்திக்
காடா ம்.	 இேத	 ேபால்	 தமிழ்நாட் ல்	 	 ேகா யக்கைர	 அ த் ள்ள
த் ப்ேபட்ைடயி ம்	 அைலயாத்திக்	 கா கள்	 உள்ளன.	 அந்தமான்	 தீ களி ம்

ச ப் 	 நிலக்கா கள்	 உள்ளன.	 கடற்கைரைய	 ஒட் ய	 ப திகளில்
அைலயாத்திக்கா கள்	உள்ளன.	அந்தமான்	 தீவில்	 மார்	 671	ச ர	கிேலா	 மீட்டர்
பரப்பளவில்	அைலயாத்திக்	கா கள்	இ க்கின்றன.	இந்த	அைலயாத்திக்	கா கள்
பல்ேவ 	தீ களில்	அைமந் ள்ளன.
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நிபா	 (Nipa)	 எனப்ப ம்	 மரமான 	 பைனக்	 ம்பத்ைதச்	 ேசர்ந்த .	 பைனக்

ம்பத்தில்	 மார்	210	ேபரினங்க ம்,	2500	சிற்றினங்க ம்	உலகளவில்	உள்ளன.
இவற்றில்	 மார்	25	ேபரினங்க ம்,	225	சிற்றினங்கள்	மட் ம்	இந்தியாவில்	உள்ளன.
றிப்பாக	 பைனக்	 ம்பத்தில்	 நிபா	 என் ம்	 பைன	 மட் ேம	 ச ப் 	 நிலத்தில்

வளர்கிற .	இ 	 மாங் ேராவ்	கா களில்	 மட் ேம	வாழ்கிற .	ஆகேவ	இதைன
மாங் ேராவ்	பைன	(Mangrove	palm)	என	அைழக்கின்றனர்.

	
நிபா	 என் ம்	 ேபரினத்தில்	 ட் ேகன்ஸ்	 (Nypa	 fruticans)	 என் ம்	 சிற்றினம்
மட் ேம	உள்ள .	இ 	அரிதான	பைன.	அந்தமான்	தீ களின்	கடற்கைர	ஓரங்களில்
உள்ள	 ச ப் 	 நிலத்தில்	 இதைனக்	 காணலாம்.	 இதன்	 மரப்ப தி	 ேசற்றில்
ைதந் ள்ள .	மி வான	ேசற்றில்	இ 	காணப்ப கிற .	இதன்	இைல	கீற் 	30
அ 	 நீளம்	ெகாண்ட .	 க்கள்	ேசற் ப்	ப தியிலி ந் ,	தண்ணீ க் 	ெவளிேய
வ கின்றன.	ஒேர	ெகாத்தாக,	உ ண்ைடயான	 ங்ெகாத்தில்	 க்கள்	உள்ளன.
இந்த	 நிபா	 பைனயான 	 நம 	 மியில்	 மார்	 70	 மில்லியன்	 ஆண் க க்



ன்ேப	ேதான்றி	விட்ட .	அதற் 	ஆதாரமாக	இதன்	மகரந்தத் ள்	 ைதப்ப வம்
கிைடத் ள்ள .	 இந்த	 பைன	 உப் 	 நீரில்	 வா ம்	 தன்ைம	 ெகாண்ட .	 இதன்
விைதகள்	 நீரின்	 லம்	பர கிற .	கடலில்	கலக் ம்	ஆ களின்	 லம்	நிலத்தின்
உள்ளப திக் ம்	ெசன் 	விட்ட .	அங் 	 நன்னீரி ம்	இைவ	வளர்கின்றன.	 மிக
ெந க்கமாக	 ச ப் ப்	 ப திகளில்	 வளர்வதால்	 கடல்	 அைலயின்	 சீற்றத்ைதத்
த க்கிற .
இந்த	 பைனயிலி ந் 	 பதநீர்	 எ க்கின்றனர்.	 இதில்	 மிக	 அதிளவில்	 சர்க்கைர
உள்ள .	 ளிக்கச்	 ெசய் 	 எத்தனால்	 தயாரிக்கிறார்கள்.	 இதன்	 கீற் 	 ைர
ேமய ம்,	 ைடகள்	 பின்ன ம்	 பயன்ப கிற .	 பதநீைரக்	 ெகாண் 	 இனிப்
வைகக ம்	ெசய்கின்றனர்.	பர்மாவில்	இதன்	மரக்கட்ைடகைள	தண்டவாளத்தின்

க் 	கட்ைடயாகப்	பயன்ப த் கின்றனர்.
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ேபார்ட்	பிேளரின்	ைமயப்ப தியில்	அெபர்தீன்	க காரக்	ேகா ரம்	 (Aberdeen

Clock	Tower)	உள்ள .	இதைன	ஒட் 	அெபர்தீன்	பஜார்	எனப்ப ம்	கைட	 வீதிகள்
பல	 உள்ளன.	இ 	மிகப்	 பழைமயான	 ேகா ரம்.	 பிரிட் ஷ்காரர்களால்	கட்டப்பட்ட .
தல்	உலகப்ேபார்	1914	–	1918	வைர	நைடப்ெபற்ற .	 தல்	உலகப்	ேபாரின்	ேபா

அந்தமான்	தீைவப்	பா காப்பதற்காக	பிரிட் ஷ்	ரா வ	வீரர்க ம்,	இந்திய	ரா வ
வீரர்க ம்	ேபாரில்	ஈ ப்பட்டனர்.	 தீைவப்	பா காக் ம்	ேபாரில்	பலர்	உயிரிழந்தனர்.
அவர்க க்காக	ஒ 	நிைனவிடத்ைத	அெபர்தீனில்	உ வாக்கி ள்ளனர்.



	
தலாம்	உலக	 த்தம்	 ந்த	பிற 	இந்த	நிைன ச்	சின்னம்	கட்டப்பட்ட .

இ 	 ச ர	 வ வம்	 ெகாண்ட	 பி	 (Obelish	 Shaped)	 ஆ ம்.	 இ 	 100
	ஆண் களாக	அங் 	நிமிர்ந் 	நின் 	ெகாண் க்கிற .	இந்த	ஸ் பி	 தலாம்
உலக்ப்ேபாரின்	 நிைன ச்	 சின்னமா ம்.	இ 	அடர்ந்த	 மஞ்சள்	 நிறம்	 ெகாண்ட .
இதன்	ேமல் ற	உச்சியின்	நான் 	 ற ம்	க காரங்கள்	உள்ளன.

அெபர்தீன்	 பஜாரில்	 இ 	 ஒ 	 கலங்கைர	 விளக்கம்	 ேபால்	 ெதரிகிற .
ேபாக் வரத்திற் ம்	 உத கிற .	 ேநரத்ைத	 எளிதில்	 காண	 உத கிற .	 இர



ேநரத்தில்	வண்ண	ஒளி	விளக்கால்	இந்த	ேகா ரம்	பிரகாசமாக	ஒளிர்கிற .	இ
தற்ேபா 	ஒ 	 க்கிய	இடமா ம்.	இதைனச்	 ற்றி	பல	கைடகள்	உள்ளன.	அ கில்
ATM	 மற் ம்	 கட்டெபாமமன்	 என் ம்	 தமிழ்நாட்ைடச்	 ேசர்ந்த	 ேஹாட்ட ம்
இ க்கிற .	இ 	ஒ வர்	எப்ப 	ெசல்ல	ேவண் ம்	என்பைதக்	 வதற் 	உத ம்
ஒ 	 அைடயாளக்	 றியீடாக	 அெபர்தீன்	 க காரக்	 ேகா ரம்	 உள்ள .	 இ
க்கியமான	இடமாக	(Land	mark)	ேபார்ட்	பிேளரில்	க தப்ப கிற .
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ேபார்ட்	 பிேளரில்	 ராஜீவ்	 காந்தி	 நகர்	 ப தியில்	 ெமரினா	 (Marina	 park)

உள்ள .	 அெபர்தீன்	 க கார	 ேகா ரத்திலி ந் 	 300	 மீட்டர்	 ெதாைலவில்
அைமக்கப்பட் ள்ள .	ஒ வர்	 10	 நிமிடத்தில்	 நடந் 	 ெசன் 	விடலாம்.	 மாைலப்
ெபா தில்	 ங்காவில்	 ழந்ைதகள்	விைளயா க்	ெகாண் ப்பைதக்	காணலாம்.
இ 	 ஒ 	 ெபா 	 ேபாக் 	இடம்.	 மாைலயில்	 ளிர்ச்சியான	 கடற்காற் 	 வீ ம்.
ெபரியவர்கள்	 தங்க ைடய	 ம்பத் டன்	அங்ேக	 கின்றனர்.	 ழந்ைதகள்
விைளயா வதற் 	பல்ேவ 	விைளயாட் ச்	சாதனங்கள்	உள்ளன.

	
கடற்கைரைய	ஒட் 	ெபரிய	மதில்	 வர்	கட்டப்பட் ள்ள .	அதனால்	கடற்கைர

அ த்தம்	 ெசய்யப்படாத	இடமாக	 உள்ள .	 ம்பத் டன்	அமர்வதற் 	 பல்ேவ
இடங்களில்	 இ க்ைககள்	 உள்ளன.	 மதில்	 வரில்	 அமர்வதற் 	 ஏற்ப	 வசதியாக



கட் ள்ளனர்.	 இ 	 ஒ 	 ெபா ப்	 ேபாக் 	 ங்காவாக	 இ ந்த	 ேபாதி ம்,
க்கியமான	 பிக்னிக்	 இடமாக ம்	 உள்ள .	 உள் ர்	 மக்கைளத்	 தவிர

ெவளிநா களில்	 இ ந் ம்,	 இந்தியாவின்	 பல்ேவ 	 ப தியில்	 இ ந் 	 வந்த
ற் லாப்	பயணிக ம்	இங் 	ஓய்ெவ க்கிறார்கள்.

ங்காவில்	ேநதாஜி	 பாஷ்	சந்திர	ேபாஸின்	சிைல	நி வப்பட் ள்ள .	இந்தப்
ங்காவில்	 பழைமயான	 இரண் 	 பீரங்கிகள்	 ைவக்கப்பட் ள்ளன.	 இந்திய

ரா வத்திற்காக	 தன்	 தலில்	விஜந்தா	 (Vijanta)	என் ம்	 பீரங்கி	 1963	 –	 65
ஆம்	 ஆண் களில்	 தயாரிக்கப்பட்ட .	 அதில்	 ஒன் 	 காட்சிக்காக	 இங்
ைவக்கப்பட் ள்ள .	இ 	 39	 டன்	 எைட	 ெகாண்ட .	 ேம ம்	 மணிக் 	 50	 கி.மீ
ேவகத்தில்	பயணிக் ம்.

	



I	Love	India
ெமரினா	 ங்காவிற் 	 எதிரில்	அந்தமான்	கவர்னர்	மாளிைக	 உள்ள .	இ

வரலாற் ச்	 சிறப் 	 மிக்க .	 இதைன	 ராஜ்	 நிவாஸ்	 (Raj	 Niwas)	 என
அைழக்கின்றனர்.	 மைலய வாரத்தில்	 3	 ஏக்கர்	 நிலப்பரப்பில்	 இந்த	 மாளிைக
கட்டப்பட் ள்ள .	கவர்னர்	மாளிைக	 1870	ஆம்	ஆண் ல்	ஆங்கிேலய	அரசினால்
கட் 	 க்கப்பட்ட .	 இங் 	 ப ைமயான	 ல்	 ெவளி ம்,	 அழகான	 மலர்த்
ேதாட்ட ம்	 பராமரிக்கப்பட் 	 வ கிற .	 கவர்னர்	 மாளிைகயின்	 பின் றம்
ப ைமயான	 ல்ெவளி	 அைமக்கப்பட் ள்ள .	 இதன்	 ைமயத்தில்	 இந்தியாவின்
வைரபடத்ைத	 உ வாக்கி	 உள்ளனர்.	 பல்ேவ 	 வண்ணத் டன்	 மாநிலங்க ம்
பிரிக்கப்பட் ள்ளன.	 இந்தியாவின்	 ைமயத்தில்	 அேசாக	 சக்கர ம்	 இடம்
ெபற் ள்ள .

	
இந்த	 வைரபடத்தின்	 ேமல்	 ப தியில்	 I	 LOVE	 INDIA	 என் 	 ெவள்ைள

எ த் களால்	எ தப்பட் ள்ள .	அேத	ேபால்	வைரபடத்தின்	 கீழ்	ப தியில்	ேமரா
ேதஷ்	பாரத்	என	இந்தி	ெமாழியி ம்	எ தி ள்ளனர்.	ெமரினா	பார்க்ைக	ஒட் ள்ள



சாைலக் 	 ேமல் றம்	இந்த	வைரபடம்	 உள்ள .	ெமரினா	 பார்க்கில்	இ ந் 	இந்த
வைரப்படத்ைதக்	 காணலாம்.	 அற் தமான	 இந்த	 அழகிய	 காட்சி	 காண்ேபாைர
கவர்ந்தி க்கிற .
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ெமரினா	 ங்காவிற் 	 நாம்	 சனி	 மற் ம்	 ஞாயி 	 மாைல	 5	 மணிக் ச்

ெசன்றால்	ேபாலீஸ்	ேபண்ட்	(Police	Band)	மற் ம்	ேபாலீஸ்	ேகளிக்ைக	 	சார்பாக
நடத்தப்ப ம்	 இைச	 மாைலையக்	 கண் 	 ரசிக்கலாம்.	 ஒவ்ெவா 	 வார ம்	 சனி
மற் ம்	 ஞாயி 	 ஆகிய	 இ 	 தினங்கள்	 ேபாலீஸ்	 வினால்	 இந்த	 நிகழ்ச்சி
நடத்தப்ப கிற .	மக்களிடம்	நல் றைவ	வளர்க்க ம்,	மக்கள்	ேபாலீஸூடன்	நட்
ரீதியாக	அ கலாம்	என்கிற	 ேநாக்கத் ட ம்	இந்த	 நிகழ்ச்சி	 நடத்தப்ப கிற .
அ 	 தவிர	 பல்ேவ 	 ச கப்	 பிரச்சைனகைளப்	 பற்றிய	 விழிப் ணர்ைவ ம்	 இந்த
நிகழ்ச்சி	 லம்	ஏற்ப த் கின்றனர்.	ச கப்	பிரச்சைனகள்,	ேதச	பக்திப்	பாடல்கள்,
நாடகங்கள்	 மற் ம்	 இைச	 நிகழ்ச்சிக ம்	 இதில்	 இடம்	 ெப கின்றன.	 இந்த
நிகழ்ச்சிகள்	பார்ைவயாளர்கைள	ெவ வாகக்	கவர்கிற .
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ராஜீவ்	காந்தி	 நீர்	விைளயாட் 	வளாகம்	ஒன் 	ெமரினா	பார்க்கில்	உள்ள .

இதன்	 உள்ேள	 மீன்	 அ ங்காட்சியகம்	 உள்ள .	 இதில்	 பல	 வைகயான	 மீன்கள்,
ஆைமகள்,	 உள்ளன.	 இ 	 ஒ 	 ற் லாத்	 தலம்.	 பல்ேவ 	 மீன்கைள ம்	 அதன்
வாழ்க்ைகைய ம்	 காணலாம்.	 கடல்	 சார்ந்த	 கல்விைய	 கற் ம்	 இடமாக	 இ
உள்ள .	 ழந்ைதகள்	 கண் 	 மகிழக்	 ய	வைகயில்	அைமக்கப்பட்ட	 காட்சிக்
டமாக	 இ 	 விளங் கிற .	 அ தவிர,	 பல்ேவ 	 நீர்	 விைளயாட் கள்	 இங்

உள்ளன.
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அெபர்தீன்	 ெஜட் 	 (Aberdeen	 Jetty)	 என	இதைன	அைழக்கின்றனர்.	 ராஸ்

தீவிற் ம்,	நார்த்ேப	தீவிற் ம்	இங்கி ந் 	பட கள்	ெச த்தப்ப கின்றன.	இ 	நீர்
விைளயாட் 	வளாகத்தின்	ஒ 	ப தியா ம்.	படகில்	பயணம்	ெசய்வதற் 	 க்கட்
இங் 	வழங்கப்ப கிற .	 க்கட் ல்	எந்தப்	படகில்	பயணம்	ெசய்ய	ேவண் ம்	என
ெதளிவாகக்	 றிப்பிடப்ப கிற .	 பட 	 றப்ப ம்	 ேநர ம்	அந்த	 படகில்	 பயணம்
ெசய்பவர்களின்	 ெபய ம்	 அறிவிக்கப்ப கிற .	 பயணம்	 ெசய்பவர்கள்	 எந்த
ழப்ப ம்	 அைடயாமல்	 பயணிக்கலாம்.	 இங் 	 சரியான	 திட்டமிடல்

பின்பற்றப்ப கிற .
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அெபர்த்ீன்	 பட த் ைறக் 	 அ கில்	 ராஜீவ்	 காந்தியின்	 சிைல

நி வப்பட் ள்ள .	 பாரம்பரிய	 நீண்ட	 தளர்ச்சியான	 சட்ைட	அணிந் ம்,	ைகயில்
மாைலைய	 க்கி	 வீ வ 	 ேபால்	 சிைல	 வ வைமக்கப்பட் ள்ள .	 மக்க க்
அன்ைப	வழங் வதற்கான	அைடயாளச்	 சின்னமாக	காட்சி	த கிற .	இ 	ஒ
அழகிய	 காட்சியாகத்	 ெதரிகிற .	 ஏெனனில்	 சிைல	 கட க் 	 ேமேல	 வட்டமான
ேமைடயில்	 அைமந் ள்ள .	 இதற் 	 கீேழ	 அழகான	 மீன்கள்	 நீந்திக்
ெகாண் க்கின்றன.	எதிர் றத்தில்	ராஸ்	தீ 	பின் லமாக	அைமந் ள்ள .
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அெபர்தீன்	பட த் ைற	ப தியில்	 னாமி	நிைனவிடம்	(Tsunami	Memorial)

உள்ள .	2004	ஆம்	ஆண் 	 சம்பர்	26	அன் 	 னாமி	ேபரைல	தாக்கிய .	இந்த
ேபரைல	 33	 அ 	 உயரம்	 எ ந் 	 தாக்கிய .	 இதனால்	 மார்	 2,000	 ேபர்
உயிரிழந்தனர்.	 40,000	 ேபர்	 வீ கைள	 இழந்தனர்	 மார்	 4,000	 ழந்ைதகள்
அனாைதயானார்கள்.	 தீ களில்	 தியதாகக்	 ேயறியவர்கேள	 அதிகம்
இறந்தனர்.	 பல	 தைல ைறயாக	 வாழ்பவர்க க் 	 பாதிப் 	 ைறவாகேவ
இ ந்த .	 இந்த	 னாமி	 தாக் தலில்	 உயிரிழந்தவர்க க்காக	 ஒ 	 நிைன ச்
சின்னம்	 எ ப்பப்பட் ள்ள .	 இர 	 ேநரத்தில்	 விளக் 	 ஒளியில்	 நிைனவிடம்
பிரகாசமாகத்	ெதரிகிற .	ெவ 	 ரத்தில்	இ ந் 	 பார்த்தால்	 ட	 நிைனவிடம்
ெதரிகிற .	இர 	ேநரத்தில்	இந்த	இடத்தில்	அமர்ந் 	ஓய் 	எ க்கின்றனர்.
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ெமரினா	 ங்காவில்	 னாமி	நிைன ச்	சின்னத்திற் 	ேநர்	எதிரில்	அெபர்தீன்

ேபார்	 நிைன ச்	 சின்னம்	 (Memorial	 for	 the	 Battle	 of	 Aberdeen)
அைமக்கப்பட் ள்ள .	 அந்தமான்	 தீைவ	 பிரிட் ஷ்காரர்களால்	 ஆக்கிரமிப்
ெசய்தேபா 	 அவர்கைள	 எதிர்த் ப்	 ேபாரிட் 	 உயிர்	 நீத்த	 பழங்
இனத்தவ க்காக	 எ ப்பப்பட்ட	 நிைன ச்	 சின்னம்.	 அந்தமான்	 தீவில்	 நடந்த
அெபர்தீன்	ேபார்	என்ப 	வரலாற்றில்	இடம்	பி த் ள்ள .

	



இந்தியாவில்	 ஏற்பட்ட	 சிப்பாய்	 ரட்சியின்	 காரணமாக	 அந்தமானில்
ைகதிக க்காக	சிைறச்சாைல ம்,	காலனி ம்	உ வாக்க	ஆங்கிேலய	அர 	
ெசய்த .	அதன்	அ ப்பைடயில்	 1858	ஆம்	ஆண் ல்	ைகதிக டன்	அந்தமானில்
இறங்கினார்கள்.	 1857	 ஆம்	 ஆண் ல்	 நடந்த	 தல்	 தந்திரப்	 ேபாராட்டத்தில்
த்னாத்	 திவாரி	 (Dudhnath	 Tewari)	 என்பவ ம்	 கலந் 	 ெகாண்டார்.	 அவரின்

ைகதி	 எண்	 276.	 அந்தமான்	 தீவிற் 	 ெகாண் 	 ெசன்ற	 ைகதிகளில்	 அவ ம்
ஒ வராவார்.

ராஸ்	 தீவில்	காலனி	அைமக் ம்	 ேவைலகைள	ைகதிகள்	ெசய் 	வந்தனர்.
அப்ேபா 	 த்னாத்	திவாரி	 மற் ம்	 90	ைகதிக டன்	 1858	ஆம்	ஆண் 	 ஏப்ரல்
மாதத்தில்	 தப்பிச்	 ெசன்றார்.	 அவர்களில்	 திவாரி	 மட் ம்	 அந்தமான்	 பழங்
மக்களால்	 ஏற் க்	 ெகாள்ளப்பட் ,	 அைடக்கலம்	 தரப்பட்டார்.	 ராஸ்	 தீவில்	 உள்ள
மரங்கைள ம்,	 வனத்ைத ம்	 அழிப்பைத	 பழங் யினரால்	 ஏற் க்	 ெகாள்ள

யவில்ைல.	ஆகேவ	ேபார்	ெதா க்கத்	திட்டமிட்டனர்.	இதைன	அறிந்த	திவாரி
அங்கி ந் 	 றப்பட் ,	 காலனியின்	 கண்காணிப்பாளர்	 டாக்டர்	 ேஜ.பி.வாக்கர்
(J.P.Walker)	 என்பவரிடம்	 நடக்கப்	 ேபா ம்	 தாக் தைல	 ெதரிவித்தார்.	அப்ேபா
திவாரி	ைக 	ெசய்யப்பட்டார்.

பழங் 	மக்கள்	வில்,	அம் ,	ஈட் ,	கத்தி	ேபான்ற	ஆ தங்க டன்	1859	ஆம்
ஆண் 	 ஏப்ரல	 6	 மற் ம்	 14	ஆகிய	தினங்களில்	தாக் தல்	ெதா த் 	 பலைரக்
ெகான்றனர்.	 மீண் ம்	ஒ 	 த்தத்ைத	ேம	 17இல்	நடத்தினர்.	பழங் களில்	இ
பிரிவினர்	 ஒன் 	 ேசர்ந் 	 இரண் 	 ப திகளில்	 இ ந் 	 றப்பட் 	 அட்லாண்டா
ைனயில்	 இ ந் 	 அெபர்தீைனத்	 தாக்கினர்.	 வில்,	 அம் ,	 ஈட் ,	 கத்தி

ஆகியவற்ைறக்	 ெகாண் 	 ேபாரில்	 ஈ ப்பட்டனர்.	 படகில்	 இ ந் 	 கடலில்
தித்தவர்களில்	விலங்கிடப்படாதவர்கைள	மட் ம்	ெகான்றனர்.	அேத	சமயத்தில்

பிரிட் ஷ்	 கடற்பைடயினர்	 ப்பாக்கியால்	 பழங் யினைரச்	 ட் க்	 ெகான்றனர்.
இதில்	பலர்	இறந்தனர்.	பலர்	ப காயம்	அைடந்தனர்.	அதன்	பின்னர்	பழங் யினர்
பின்	வாங்கினர்.	மீண் ம்	 த்தம்	ெசய்யவில்ைல.	இந்த	அெபர்தீன்	ேபாரில்	இறந்த
பழங் 	வீரர்க க்காக	எ ப்பபட்ட தான்	இந்த	நிைன ச்	சின்னம்.
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ெமரினா	 ங்காவில்	 மாைல	 ேநரத்தில்	 நைடப்பயிற்சி	 ேமற்ெகாள்கிறார்கள்.

கடலின்	 மீ 	ஒ 	 பாலம்	 ராஜீவ்	 காந்தி	 சிைல	வைர	 உள்ள .	இரவில்	 பாலத்தின்
இ ற ம்	 மின்	 விளக்கால்	 பிரகாசிக்கிற .	 அமர்வதற் 	 பல	 இடங்களில்
இ க்ைககள்	 உள்ளன.	 அெபர்தீன்	 பட த் ைறயி ம்	 இ க்ைககள்	 உள்ளன.
அங் 	 ளிர்ந்த	காற் 	வீ கிற .	 னாமி	நிைன ச்	சின்னத்தின்	அ கில்	ெபரிய
திைரயில்	ஆழ்கடல்	உயிரினங்கள்	மற் ம்	ஸ் பா	ைடவிங்	நிகழ்ச்சி	ஒளிபரப்பாகிக்
ெகாண்ேட	இ க்கிற .	ெமரினா	 ங்கா	ஒ 	அ ைமயான	ெபா 	ேபாக் 	இடம்
என்பதில்	எந்தவித	சந்ேதக ம்	கிைடயா .
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ராஸ்	 தீ 	 (Ross	 Island)	 ெதற் 	 அந்தமான்	 மாவட்டத்தின்	 கீழ்

ெசயல்ப கிற .	இதைன	ெபா வாக	 ேராஸ்	ஐயலண்ட்	என்ேற	அைழக்கின்றனர்.
இ 	 ஒ 	 சிறிய	 தீ .	 தற்ேபா 	 வ ம்	 சிைதந்த	 நிைலயிேலேய
காணப்ப கிற .	 ெமரினா	 பார்க்கிலி ந் ம்,	 ெசல் லார்	 சிைறச்
சாைலயிலி ந் ம்,	 நார்த்	 ேப	 	 தீவிலி ந் ம்	 இத்தீைவக்	 காணலாம்.	 ேபார்ட்
பிேளரில்	இ ந் 	2	கிேலா	மீட்டர்	ெதாைலவில்	இத்தீ 	உள்ள .

இத்தீ 	 கடல்	 மட்டத்திலி ந் 	 45	 மீட்டர்	 உயரத்தில்	 உள்ள .	 3.12	 ச ர
கிேலா	 மீட்டர்	 பரப்பள 	 ெகாண்ட .	இ 	இந்திய	வரலாற்றில்	 மிக	 க்கியமான
தீவாகக்	 க தப்ப கிற .	 அந்தமான்	 மற் ம்	 நிக்ேகாபர்	 தீ க்	 ட்டத்தின்
நிர்வாகத்	தைலைமயகமாக	இ 	ெசயல்பட் 	வந் ள்ள .	இந்தத்	தீ தான்	ேபார்ட்
பிேளைரப்	 பா காக் ம்	அரணாக	 உள்ள .	 2004	ஆம்	ஆண் 	 ஏற்பட்ட	 னாமி
ேபரைலகைளத்	த த் ,	 ேபார்ட்	 பிேளரில்	ெப ம்	 ேசதம்	ஏற்படாமல்	 பா காத்த .
தற்ேபா ம்	 ேபார்ட்	 பிைளயைர	 பா காக் ம்	 ஓர்	இயற்ைக	அரணாகத்	 திகழ்ந்
வ கிற .
	



����
பிரிட் ஷ்	நாட்ைட	ேசர்ந்த	கடல்	சர்ேவயர்	ேகப்டன்	சர்	ேடனியல்	ராஸ்	(Daniel

Ross)	 என்பவர்	 தன்	 தலாக	 இத்தீைவ	 சர்ேவ	 ெசய்தார்	 ஆகேவ	 இவரின்
நிைனவாக	 இத்தீ க் 	 ராஸ்	 தீ 	 எனப்	 ெபயரிடப்பட்ட .	 இந்தியாவில்	 ஏற்பட்ட
சிப்பாய்	 ரட்சியின்	காரணமாக	 தீவிரமாகப்	ேபாரா யவர்கைள	ைகதிகளாக	 1858
ஆம்	 ஆண் ல்	 அந்தமான்	 தீவிற் 	 அ ப்பி	 ைவத்தனர்.	 ராஸ்	 தீ 	 சிறியதாக
இ ந்தா ம்	 அதில்	 தண்ணீர்	 இ ந்த .	 ஆகேவ	 அத்தீவில்	 ஆங்கிேலயர்கள்
கட் டங்கைளக்	கட்ட	 	ெசய்தனர்.

	
ராஸ்	 தீ 	அடர்ந்த	காடாக	இ ந்த .	ைகதிகளாக	வந்தவர்கைள	ைவத்

அத்தீ 	 த்தம்	 ெசய்யப்பட்ட .	 அ வைர	 ஆங்கிேலயர்கள்	 கப்பலிேலேய	 தங்கி
இ ந்தனர்.	 அத்தீவில்	 ெபரிய	 அ வலகம்,	 யி ப் 	 ப தி,	 ம த் வமைன,
ெசா சான	 மாளிைககள்,	 ேதவாலயம்	 உள்பட	 பல	 கட் டங்கைளக்	 கட் னர்.
ெடன்னிஸ்	 ைமதானங்கைள	 அைமத்தனர்.	 ஆங்கிேலயர்	 தங் வதற் 	 ஏற்ற
அைனத் 	வசதிகைள ம்	ெசய்த	 பின்னர்	ைகதிகைள	 ேவ 	 தீ க் 	மாற்றினர்.



ேம ம்	 ெபரிய	 சல்	 ெஜனேரட்டர்கள்	 லமாக	 மின்சார	 வசதி ம்	 ெசய்தனர்.
அதனால்	ராஸ்	தீ 	மட் ம்	இர 	ேநரங்களில்	பிரகாசமாக	ஒளி	வீசிய .

இத்தீ 	 ஆங்கிேலயரின்	 தைலைமயகமாக	 மாற்றப்பட்ட .	 இத்தீவில்
அச்சகம்,	தபால்	நிைலயம்,	ேபக்கரி,	 லகம்,	தண்ணீர்	 த்திகரிப் 	நிைலயம்	என
பல்ேவ 	 வசதிகைள	 ஏற்ப த்தினர்.	 ெபா 	 ேபாக்கிற்காக	 கிளப்	 வசதிக ம்
உ வாக்கப்	 பட்ட .	 அழகிய	 ேதாட்டங்க ம்,	 ல்ெவளிக ம்	 ைகதிகளால்
உ வாக்கினர்.	மான்கைள ம்	இத்தீவிற் 	ெகாண் 	வந்தனர்.	ராஸ்	 தீ 	பல்ேவ
வசதிகள்	ெகாண்ட	தீவாக	மாறிய .	பாரீஸ்	நக டன்	ஒப்பி ம்	வைகயில்	வளர்ச்சி
கண்ட .	ஆகேவ	இத்தீைவ	கிழக் 	பாரீஸ்	என் 	அைழத்தனர்.

இப்ப 	 பல்ேவ 	 வளர்ச்சி	 கண்ட	 இத்தீவிற் 	 பல்ேவ 	 ேசாதைனக ம்
ஏற்பட்ட .	1940	ஆம்	ஆண் 	ஜூன்	26	அன் 	ஏற்பட்ட	மிகப்	ெபரிய	 கம்பத்தால்
இத்தீ 	 மிக ம்	 பாதிக்கப்பட்ட .	 தீ 	 இரண்டாகச்	 சிைதந்த .	 கட் டங்கள்
இ ந் 	 வி ந்தன.	 அதன்	 காரணமாக	 தைலைமயகம்	 ேபார்ட்	 பிேள க்
மாற்றப்பட்ட .

இரண்டாம்	 உலக	 த்தத்தின்	 ேபா 	 ஜப்பான்	 அந்தமான்	 தீைவக்
ைகப்பற்றிய .	ராஸ்	தீவில்	இ ந்த	பிரிட் ஷ்காரர்கள்	தீைவ	விட் 	ெவளிேயறினர்.
1942	 தல்	 1945	 வைர	 ஜப்பானின்	 கட் ப்பாட் ல்	இ ந்த .	 ஜப்பான்	 நாட் னர்
இங் 	பல	இடங்களில்	பங்கர்கைள	அைமத் 	காவல்	காத்தனர்.	அந்த	பங்கர்கள்
இன் ம்	ராஸ்	தீவில்	உள்ளன.	1946	ஆம்	ஆண் ல்	மீண் ம்	பிரிட் ஷ்	கட் ப்பாட் ன்
கீழ்	வந்த .	இ ப்பி ம்	மீண் ம்	இத்தீவில்	 ேய வைதக்	ைகவிட்டனர்.
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வரலாற் ச்	 சிறப் 	 மிக்க	 பல	 கட் ட	 அைமப் கள்	 ராஸ்	 தீவில்	 இ ந்தன.

அைவ	தற்ேபா 	சிதிலம்	அைடந் ள்ளன.	 80	ஆண் க க் 	ேமலாக	இத்தீவில்
ஆங்கிேலயர்கள்	 வாழ்ந்தனர்.	 ஜப்பானியர்கள்	 இத்தீைவ	 ஆக்கரமிப் 	 ெசய்த
பின்னர்	இ 	கவனிப்பாறின்றிக்	கிடந்த .	இந்தியா	 தந்திரம்	அைடந்த	 பின்னர்
இத்தீைவ	நன் 	பராமரித்தனர்.	இ ப்பி ம்	இங் 	யா ம்	வசிக்கவில்ைல.	இத்தீ
1979	ஆம்	ஆண் 	 ஏப்ரல்	 18	 தல்	 இந்திய	 கடற்	 பைடயின்	 கட் ப்பாட் ற் ள்
ெகாண் 	வரப்பட்ட .

	
ராஸ்	 தீைவப்	 பராமரித் 	 தற்ேபா 	 ற் லா	 தலமாக	 ைவத் ள்ளனர்.

அபார்தீன்	நகைர	ஒட் ள்ள	ராஜீவ்	காந்தி	நீர்	விைளயாட் 	அரங்கத்தின்	அ கில்
உள்ள	 பட த்	 ைறயிலி ந் 	 இத்தீவிற் ச்	 ெசன் 	 வரலாம்.	 க்க	 க்க
கப்பற்பைடயின்	 கட் ப்பாட் ல்	 இ ப்பதால்	 இங் 	 வ ம்	 ற் லா	 பயணிகளின்
வ ைக	 மற் ம்	 ெவளிேயற்றம்	 ஆகியைவ	 கண்காணிக்கப்ப கிற .	 விைசப்
படகில்	 அங் 	 ெசன் 	 வர	 ஒ 	 நப க் 	 500	 பாய்	 கட்டணம்	 வ ல்



ெசய்யப்ப கிற .	இரண் 	மணி	 ேநரம்	 ற்றிப்பார்க்கலாம்.	 பின்னர்	எந்த	விைசப்
படகில்	ெசன்ேறாேமா	அேத	விைசப்	படகில்தான்	தி ம்பி	வர	ேவண் ம்.

இத்தீவில்	 ற்றிப்	பார்க்க	பல	கட் டங்கள்	உள்ளன.	ஆங்கிேலயர்கள்	வசித்த
ேபா 	அவர்கள்	அைமத்த	கைட	வீதி,	 நீச்சல்	 ளம்,	மாதாக்	ேகாயில்,	இத்தீைவப்
பற்றிய	 றிப் கள்,	 வரலாற் ப்	 ைகப்படங்கள்	 ஆகியன	 உள்ளன.	 மயில்,	 மான்,
யல்	 ஆகியவற்ைறக்	 காணலாம்.	 அங் 	 ஆட்ேடாக்க ம்	 உண் .	 நடக்க
யாதவர்கள்	ஆட்ேடாவில்	ஏறி,	 ற்றிப்பார்க்கலாம்.	இத்தீவில்	ெதன்ைன	மரங்கள்

அதிகம்	 உள்ளன.	 கடற்கைர	 ஓரத்தில்	 வைளந் ,	 தைரையத்	 ெதாட் 	 வளர்ந்த
ெதன்ைன	மரங்கைளக்	காணலாம்.	இத்தீவில்	ஆங்கிேலயர்களின்	கல்லைறக ம்
உள்ளன.

ராஸ்	 தீவில்	 பல்ேவ 	 திைரப்படங்கள்	 எ க்கப்பட் ள்ளன.	 தமிழ்
படங்க க்கான	 படப்பி ப் க ம்	 நடந் ள்ள .	 கடல்	 என் ம்	 திைரப்படத்தின்
பாடல்கள்	மற் ம்	சில	காட்சிக ம்	எ த் ள்ளனர்.	அ 	தவிர	காக்க	காக்க	என்ற
திைரப்படத்தில்	வ ம்	உயிரின்	உயிேர	என்ற	பாட க்கான	காட்சிகள்	 வ ம்	ராஸ்
தீவில்	மட் ேம	படமாக்கப்பட்டன.

ற் லாப்	 பயணிகைள	 இத்தீவிற் 	 அ ப்பலாமா	 ேவண்டாமா	 என்கிற
உத்தர 	தின ம்	பிறப்பிக்கப்ப கிற .	 தன்	கிழைம	வி ைற	தினமா ம்.	மற்ற
நாட்களில்	மட் ேம	இத்தீவிற் 	ெசல்ல	 ம்.	கடல்	ெகாந்தளிப்பாக	இ ந்தால்
இத்தீவிற் ச்	 ெசல்ல	 அ மதி	 கிைடயா .	 கடல்	 ெகாந்தளிப் 	 காரணாமாக	 3
நாட்கள்	 அத்தீவிற் 	 ெசல்ல	 யாமல்	 ேவ 	 ற் லா	 இடத்திற் 	 ெசன்ேறாம்.
விைசப்	 படகில்	 ெசல்பவர்கைள	 ராஸ்	 தீ 	 பிற 	 நார்த்	 ேப	 தீ 	ஆகிய	இரண்
இடத்திற் ம்	அைழத் ச்	ெசல்கிறார்கள்.
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இரண்டாம்	உலகப்	ேபாரின்	ேபா 	ஜப்பான்	அந்தமான்	தீைவக்	ைகப்பற்றிய .

அப்ேபா 	ஆங்கிேலயர்களிடம்	இ ந் 	அந்தமான்	வி விக்கப்ப வதாக	 ேநதாஜி
பிரகடனம்	 ெசய்தார்.	 ேநதாஜி	 1943	ஆம்	ஆண் 	 சம்பர்	 30	அன் 	அந்தமான்
ெசன்றார்.	ேபார்ட்	பிேளயரில்	இந்திய	ேதசியக்	ெகா ைய	ேநதாஜி	ஏற்றினார்.	அதன்
75	ஆவ 	ஆண் 	தினம்	2018	ஆம்	ஆண் 	 சம்பர்	30	இல்	ெகாண்டாடப்பட்ட .
இந்தியப்	 பிரதமர்	 நேரந்திர	 ேமா 	 அந்தமான்	 ெசன் ,	 ேதசியக்	 ெகா ைய
ஏற்றினார்.	 பின்னர்	 ராஸ்	 தீவின்	ெபயைர	மாற்றினார்.	இத்தீவிற் 	 ேநதாஜி	 பாஷ்
சந்திர	 ேபாஸ்	 தீ 	 (Netaji	 Subash	 Chandra	 Bose	 Island)	 எனப்	ெபயரிடப்பட்ட .
அந்தமான்	 ெசல்பவர்கள்	 இனிேமல்	 ேநதாஜி	 தீவிற் ச்	 ெசன் 	 வந்ேதன்	 எனக்

வார்கள்.
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நார்த்	 ேப	 தீ 	 (North	 Bay	 Island)	 என்ப 	 ஒ 	 சிறிய	 தீ .	 இ 	 ேபார்ட்

பிேள க் 	வடக் ப்	ப தியில்	அைமந்தள்ள .	ேபார்ட்	பிேளரில்	இ ந் 	28	கி.மீ.
ெதாைலவில்	 உள்ள .	 இத்தீைவ	 ெமரினா	 பார்க்கின்	 அ கில்	 உள்ள	 பட த்
ைறயிலி ந் 	பார்க்கலாம்.	ராஸ்	தீ க் 	அ கில்	இ 	உள்ள .	ெமரினா	பட த்
ைறயில்	இ ந் 	 ராஸ்	 தீ 	 பிற 	 நார்த்	 ேப	 தீவிற் 	விைசப்	 படகில்	அைழத்

ெசல்வார்கள்.	கடல்	சீற்றமாக	இ ந்தால்	ஜங்கிலிகாட்	(Junglighat)	என் ம்	பட த்
ைறயிலி ந் 	 100	 ேப க் 	 ேமல்	 பயணம்	 ெசய் ம்	 ெபரிய	 விைசப்	 படகில்

ெசன் 	வரலாம்.	ஒ 	நப க் 	700	 பாய்	கட்டணமாக	வ லிப்பார்கள்.

	
நார்த்	 ேப	 தீவில்	 மக்கள்	 யா ம்	 யி க்கவில்ைல.	 ஆனால்	 இ 	 மிக

க்கிய	 ற் லாத்	 தலம்.	இங் 	அழகான	 கடற்கைர	 உள்ள .	 மிக	 க்கிய	 நீர்



விைளயாட் க க் 	 (Water	 sports	 activities)	 ெபயர்	 ெபற்ற	இடம்.	இத்தீவிற்
ற் லாப்	 பயணிகள்	 அதிகம்	 வ கின்றனர்.	 நீர்	 விைளயாட் களில்	 ஏதாவ

ஒன்றில்	 ஈ படவில்ைல	 என்றால்	 அங் 	 ெசன் 	 வ வதில்	 எந்தப்	 பல ம்
கிைடயா .
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இத்தீவில்	ஒ 	கலங்கைர	விளக்கம்	 (Lighthouse)	உள்ள .	அ 	 1969	ஆம்

ஆண் ல்	நி வப்பட்ட .	நம 	20	 பாய்	ேநாட் ன்	பின் றம்	உள்ள	படத்ைத	நன்
கவணித்தால்,	அதில்	தீ ம்,	கலங்கைர	விளக்க ம்	இ ப்ப 	ெதரி ம்.	20	 பாய்
ேநாட் ல்	 காணப்ப ம்	 கலங்கைர	 விளக்கம்	 நார்த்	 ேப	 தீவில்	 உள்ள தான்.
அ தான்	இத்தீவின்	சிறப்பம்சமா ம்.

இந்தக்	கலங்கைர	விளக்கம்	மைலக்	 ன்றின்	 மீ 	அைமந் ள்ள .	இதன்
அ கில்	வைர	ெசல்வதற் 	என	சிெமன்டால்	ஆன	சாைல	உள்ள .	20	நிமிடத்தில்
அங் 	ெசன் 	விடலாம்.	100	அ க் 	ேமல்	உயரமான .	அதன்	உள்ேள	ப க்கட் ல்
ஏறி,	 உச்சிக் ச்	 ெசல்லலாம்	 எனக்	 வார்கள்.	 நாங்கள்	 ெசன்ற	 ேபா 	 ட்
ைவத்தி ந்தனர்.	 இந்தக்	 கலங்கைர	 விளக்கத்திற் 	 சிகப் 	 மற் ம்	 ெவள்ைள
ஆகிய	 இ 	 வண்ணங்கள்	 சப்பட் ள்ளன.	 பைழய	 20	 பாய்	 ேநாட் களில்
ெதன்ைன	 மரங்கள்,	 ழப்பட் 	 அதன்	 ந ேவ	 கலங்கைர	 விளக்கம்
ெபாறிக்கப்பட் க் ம்.	 கடலில்	 பயணம்	 ெசய் ம்	 ேபா 	 பாய்	 ேநாட் ல்
ெதன்ப ம்	அேத	காட்சிையக்	காணலாம்.	அ 	மட் ம்	அல்லாமல்	 பாய்	ேநாட் ல்
உள்ள	 காட்சிைய,	 உள்ளப ேய	 காண	 படகின்	 லம்	 ஒ 	 றிப்பிட்ட	 இடத்திற்
அைழத் ச்	ெசன் 	காட் பவர்க ம்	உண் .

கலங்கைர	விளக்கத்தின்	மீ 	கீழி ந் 	ேமல்	வைர	சிகப் 	மற் ம்	ெவள்ைள
வண்ணம்	 ழல்	 வ வில்	அ க்கப்பட் ள்ள .	 இ 	 ெவ 	 ெதாைலவில்	 இ ந்
பார்த்தா ம்	நன் 	ெதரிகிற .	கலங்கைர	விளக்கத்தின்	ேமல்	ேகா ரத்தில்	நின்
ேவ க்ைக	 பார்க் ம்	வைகயில்	வட்ட	வ வில்	 பா காப் 	வைளயத் டன்	 ேமைட
உள்ள .	 இங் ள்ள	 கலங்கைர	 விளக்கத்திற் 	 வடக் 	 ைன	 கலங்கைர
விளக்கம்	(North	point	Lighthouse)	எனப்	ெபயரிட் ள்ளனர்.



	
இந்தியாவின்	இ ப 	 பாய்	பணத்	தாள்	வரிைசயில்	மகாத்மா	காந்தியின்

படம்	இடம்	ெபற்ற .	இ 	1992	இல்	இந்திய	ரிசர்வ்	வங்கி	 லம்	அறி கம்	ஆன .
இந்த	வரிைசயான 	தற்ேபா ம்	 ழக்கத்தில்	உள்ள .	 20	 பாய்	தாள்	 147	X	63
மி.மீ	 அளவில்	 உள்ளன.	 இத்தாள்கள்	 சிவப் 	 –	 ஆரஞ் 	 நிறத்தால்	 ஆனைவ.
ன்பக்கம்	மகாத்மாக	காந்தி	படம்	இடம்	ெபற்றி க் ம்.	பணத்தாளின்	பின்பக்கம்

ஹாரிட்	 மைல	 மற் ம்	 நார்த்	 ேப	 கலங்கைர	 விளக்கம்	 ஆகியைவ	 இடம்
ெபற் ள்ளன.	 இந்த	 பணத்தாளி ம்	 பார்ைவயற்றவர்கள்	 அைடயாளம்	 கா ம்
வைகயில்	பிெரயில்	அம்சம்	உள்ள .
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நார்த்	ேப	தீவிற் ச்	ெசன்றால்	அங் 	பல்ேவ 	நடவ க்ைககளில்	ஈ பட ம்,

இயற்ைகைய	 கண் 	 மகிழ ம்	 3	 மணி	 ேநரம்	 நமக் த்	 த கிறார்கள்.	 அதற்
பிற 	 நாம்	 எந்தப்	 படகில்	 ெசன்ேறாேமா	 அேத	 படகில்	 தி ம்பி	 விட	 ேவண் ம்.
மாைல	 3	 மணி	 வைர	 நாம்	 அங் 	 இ க்கலாம்.	 அங் 	 பல	 கைடகள்	 உள்ளன.
தமிழ்நாட்ைடச்	 ேசர்ந்தவர்களின்	 கைடக ம்	 உண் 	 சிப்பிகளால்	 ேகார்க்கப்பட்ட
மாைலகள்,	 ெபா ட்கள்	 ஆகியைவ	 கிைடக்கின்றன.	 அங் 	 ெதாப்பி	 விற்பைன
ெசய்கின்றனர்.	 அங் 	 ெசன் 	 தி ம் ம்	 ற் லா	 பயணிகள்	 ெப ம்பா ம்
அத்ெதாப்பிகைள	வாங்கி	அணிந் 	ெகாள்கின்றனர்.



		
கடற்கைர	 ஓரம்	 ளிக்கலாம்.	 அைலயின்	 சீற்றம்	 ைறவாகேவ	 உள்ள .

உைடந் 	 சிைதந்த	 பவளப்பாைறகளின்	 ண் கள்	 கடற்கைரயில்	 சிதறிக்
கிடக்கின்றன.	 ழங்கால்	ஆழத்தில்	சில	பவள	உயிரிகைளக்	காண	 கிற .	அ
தவிர	மீன்கள்	மற் ம்	நண் கைள ம்	காண	 கிற .	இத்தீவின்	கைரயில்	உைட
மாற் வதற்கான	வசதி ம்	 உண் .	 ,	 காபி,	 ளிர்பானம்,	இளநீர்	 மற் ம்	 உண



வி திக ம்	 உண் .	 இக்கைடகைள	 ைவத்தி ப்பவர்கள்	 அைனவ ம்	 ேபார்ட்
பிேளரில்	 வாழ்கிறார்கள்.	 காைலயில்	 ெசன் 	 கைடையத்	 திறந் 	 ைவத் ,
மாைலயில்	வீ 	தி ம் கிறார்கள்.
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நார்த்	 ேப	 தீைவ	 ஒட் ய	 கடல்	 ப தி	 அைனவைர ம்	 ஈர்க்கக்	 ய

க்கியமான	 ற் லாத்	 தளமா ம்.	 இங் 	 அைனத் 	 விதமான	 நீர்
விைளயாட் க ம்	 உள்ளன.	 பவளத்	 திட் கள்	 (Coral)	 அதிகம்	 நிைறந்த
ப தியாக	இ 	உள்ள .	கடற்கைர	 வ ம்	பவளப்	பாைறகளால்	நிைறந் ள்ள .
அதனால்	 இத்தீைவ	 ேகாரல்	 தீ 	 (Coral	 Island)	அதாவ 	 பவளத்	 தீ 	 என ம்
அைழக்கின்றனர்.

இங் 	 ெசன் 	 ேச வதற் 	 ன்பாகேவ	 அங் 	 என்ெனன்ன	 நீர்
விைளயாட் கள்	 உள்ளன.	அதன்	ெசயல்பா கள்	 மற் ம்	 எைத	 எைத	காணலாம்
என்பைத	 படகிேலேய	 விளக் வார்கள்.	 ஒவ்ெவா 	 ெசயல்பாட் ல்	 ஈ ப வதற்
எவ்வள 	 கட்டணம்	 என்பைத ம்	 கிறார்கள்.	 நாம்	 கடற்கைரயில்
இறங் வதற் 	 ன்பாகேவ	 க்கட்	 பதி 	 ெசய் 	 வி கிறார்கள்.	 அதற் த்
த ந்தாற்ேபால்	 ேவ 	 சிறிய	 விைச	 படகிற் ம்	 நம்ைம	 மாற்றி	 வி கிறார்கள்.
எந்தவித	 நீர்	 விைளயாட் ம்	 ஈ படவில்ைல	 என்றால்	 அங் 	 ெசன்ற 	 ேவஸ்ட்
என்ற	மனநிைல	ஏற்பட் 	வி ம்.	இப்ப தியில்	ஸ் பா	ைடவிங்,	சீவாக்கிங்,	கிளாஸ்
ேபாட்,	ஸ்னார்க்கலிங்,	டால்பின்	ைர 	எனப்	பல	விதமான	நடவ க்ைககள்	உண் .
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ஸ் பா	 ைடவிங்	 (Scuba	 Diving)	 என்ப 	 நீ க்க யில்	 ழ் வதா ம்.

நீ க் 	அ யில்	 வாசிக்க	ஏற்ற	ஒ 	 ச் 	எந்திரத்ைத	(Secba)	 கில்	மாட் க்
ெகாண் 	 நீரில்	 ழ் வைதக்	 றிக்கிற .	 நீரில்	 ழ் பவர்	பிரத்ேயகமான	உைட
மற் ம்	 கில்	 ஆக்சிஜன்	 சிலிண்டைர	 அணிந் 	 ெகாண் 	 கடலில்
ழ் கிறார்கள்.	இத் டன்	 கால்களில்	 தவைளக்	 கால்	 ேபான் 	 ஒ 	அைமப் ம்

மாட்டப்ப கிற .	 அதன்	 உதவியால்	 எளிதில்	 நீந்தலாம்.	 ஆனால்	 நீச்சல்
ெதரியாதவர்கள்	இதில்	ஈ பட	 யா .

உடலில்	 அதற்ெகன	 உரிய	 உைட	 மற் ம்	 க 	 அணிந் 	 ெகாண்
பயிற்சியாளர்களின்	 உதவி டன்	 கடலின்	 ஆழம்	 வைர	 ெசல்லலாம்.	 கடலின்
ஆழத்தில்	 பல்ேவ 	 வைகயான	 வண்ண	 மீன்கைளக்	 காணலாம்.	 பவள
உயிரிகைள ம்	 காணலாம்.	 பவள	 உயிரிகள்	 சில	 ங்கி	 விரிவைத ம்	 கண்
மகிழலாம்.	 அணிந்தி க் ம்	 கண்ணா யான 	 நீ க் 	 அ யில்	 உள்ளைதத்
ெதளிவாகக்	 காட் ம்.	 கட க் 	அ யில்	 ைறந்த	 பட்சம்	 25	அ 	ஆழம்	 வைர
ெசல்லலாம்.	இ 	மீன்க டன்	நீந்தி	மகி ம்	ஒ 	விைளயாட் .

ஸ் பா	ைடவிங்கிற் 	சிறந்த	இடம்	அந்தமான்	எனக்	 றப்ப கிற .	நார்த்
ேப	 தீ ,	 எலிெபண்ட்	 தீ 	 ேபான்ற	 இடங்கள்	 ஸ் பா	 ைடவிங்கிற் 	 ஏற்ற	 இடம்.
ஸ் பா	ைடவிங்கில்	 30	நிமிடம்	ஈ படலாம்.	இதற் 	 4000	 பாய்	வைர	கட்டணம்
ெச த்த	ேவண் ம்.
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நீச்சல்	ெதரியாதவர்க ம்	இதில்	 பங் 	ெபறலாம்.	 7	வய 	 70	வய 	வைர

உள்ளவர்	 ஸீ	 வாக்கில்	 (Sea	 walk)	 ஈ படலாம்.	 ஆண்,	 ெபண்	 என்ற	 பா பா
கிைடயா .	 ச் 	 வி தற் 	 ஏற்ப	 ெபரிய	 ப ன்	 ேபான்ற	 கண்ணா யால்	ஆன
ெஹல்ெமட்ைட	 அணிந் 	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்.	 இ 	 தண்ணீர்	 காத
தைலக்கவசமா ம்.	இ 	 40	கிேலா	 எைட	வைர	இ க் ம்.	ஆனால்	தண்ணீரின்
உள்ேள	ெசன் 	விட்டால்	எைட	ெதரியா .	ேம ம்	அதன்	ம ைன	ேமேல	 உள்ள
ெபரிய	 படகில்	 இ க் ம்.	 அதன்	 வழியாக	 வாசிப்பதற் 	 ஆக்சிஜன்	 ெசன்
வ ம்.

ெபரிய	 படகில்	 உள்ள	 ஏணி	 வழியாக	 நீ க் 	 அ யில்	 ெசல்ல	 ேவண் ம்.
கடலின்	 தைரயான 	 20	 தல்	 30	அ 	ஆழத்தில்தான்	இ க் ம்.	அங் 	 நீந்தி
ெசல் ம்	மீன்கைளக்	காணலாம்.	கடலின்	தைரயில்	கால்களால்	நடந் 	ெசல்லலாம்.
மீன்க க் 	 உண 	 வழங்கலாம்.	 பவளப்	 பாைறகைள	 ெதாட் ப்	 பார்க்கலாம்.
பயிற்சியாளர்	ஒ வ ம்	உடன்	இ ப்பார்.	20	நிமிடங்கள்	நடந்தப்	பின்	ஏணி	வழியாக
தி ம்பி	விடலாம்.	கடலின்	தைரயில்	நடந்தைத	 ைகப்படமாக ம்,	வீ ேயாவாக ம்
நமக் 	 தந் 	 வி வார்கள்.	 இதற் க்	 கட்டணமாக	 2500	 –	 3000	 பாய்	 வைர
வ லிக்கிறார்கள்.
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ஸ்னார்கலிங்	 (Snorkeling)	 என் ம்	 நீர்	 விைளயாட் ல்	 ஈ ப பவர்

கட க் ள்	 நீந்த	 ேவண் ய	அவசியம்	இல்ைல.	இ 	ஒ 	 தல்	 நிைல	தண்ணீர்
சாகச	 விைளயாட்டா ம்.	 இதற் 	 க ப் 	 நிறம்	 ெகாண்ட	 மிதைவ	 ஜாக்கட்ைட
அணிந் 	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்.	 வாசிப்பதற்காக	 நீர்பரப்பிற் 	 ேமல்,	 பிளாஸ் க்
ழா ம்	 உண் .	வாயில்	அைத	கவ்விக்	ெகாண் ,	தைலைய	 க்காமல்	 நீந்திக்

ெகாண்ேட	 ெசல்ல	 ேவண் ம்.	 கடலின்	 அ யில்	 உள்ள	 மீன்கைள ம்,	 பவளப்
பாைறகைள ம்	 பார்த் 	 ரசிக்கலாம்.	 நீர்	 மட்டத்தில்	 இ ந்தப ேய	 கடல்	 வாழ்
உயிரினங்கைளக்	கண் 	மகிழலாம்.
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டால்பின்	வ வப்	படகில்	 (Dolphin	Ride)	அதிேவகமாக	பயணம்	ெசய்யலாம்.

இதன்	ைமயத்தில்	சக்தி	வாய்ந்த	உ ப்ெப க்கி	உள்ள .	அ 	கடலின்	ஆழத்தில்
உள்ள	பவளப்பாைறகள்	மற் ம்	மீன்கைள	நம்	அ கில்	ெகாண் 	வந் 	காட் ம்.
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மிக	 ேவகமாக	ெசல்லக்	 ய	 படகின்	 பின் றத்தி்ல்	வாைழப்	 பழ	 (Banana)

வ வ	ப ன்	இைணக்கப்பட் ள்ள .	அதன்	மீ 	சிலர்	அமரலாம்.	பட 	ேவகமாகச்
ெசல் ம்.	 றிப்பிட்ட	 ரம்	 வைர	 ெசன்ற	 பிற 	 படைகத்	 தி ப் வார்கள்.
வாைழப்பழ	 ப ன்	 மீ 	 அமர்ந்தவர்கள்	 கடலில்	 வி வார்கள்.	 இ 	 ஒ
விைளயாட் 	ஆனால்	ஆபத் 	இல்லாத .
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இப்படகின்	 தைரப்ப தியில்	 பல	 கண்ணா கள்	 பதிக்கப்பட் ள்ளன.

இப்படைக	கண்ணா ப்	 பட 	 (Glass	 Bottom	 Boat)	 என்கிறார்கள்.	இப்படகில்	 10
ேபர்	வைர	அமரலாம்.	இக்கண்ணா யான 	கடலின்	அ யில்	உள்ளவற்ைறப்	ெபரி
ப த்தி	 நமக் க்	 காட் ம்.	 இச்சவாரியில்	 பல்ேவ 	 வ வம்	 ெகாண்ட	 பவளப்
பாைறகைளக்	 காணலாம்.	 பவளப்	 பாைறகளின்	 இைடேய	 நீந்திச்	 ெசல் ம்	 பல
வண்ணம்	 ெகாண்ட	 மீன்கைள ம்	 காணலாம்.	 மார்	 அைர	 மணி	 ேநரம்	 படகில்
அமர்ந்தப ேய	 கடல்வாழ்	 உயிரகைளக்	 காணலாம்.	 இந்தக்	 கண்ணா 	 படகில்
பயணம்	 ெசய்ய	 நப க் 	 700	 பாய்	 கட்டணமாக	 வ லிக்கிறார்கள்.	 நாங்கள்
பயணம்	ெசய்த	படைக	இயக்கிய	இ வ ம்	தமிழ்	நாட்ைட	ேசர்ந்தவர்கள்	என்ப
மகிழ்ச்சிையத்	 தந்த .	 அவர்கள்	 ஒவ்ெவான்றாக	 எங்களிடம்	 விளக்கி
காட் னார்கள்.
	



19.�������	����

	
ைவப்பர்	 தீ 	 (Viper	 Island)	 என்ப 	 அந்தமான்	 தீ களில்	 மிக ம்

க்கியமான	 தீவாகக்	 க தப்ப கிற .	 இ 	 ெதற் 	 அந்தமான்	 மாவட்டத்தில்
உள்ள .	 ேபார்ட்	 பிேளரில்	 இ ந் 	 8	 கிேலா	 மீட்டர்	 ெதாைலவில்	 வடேமற்காக
அைமந் ள்ள .	 இ 	 மிகச்	 சிறிய	 தீ .	 படகின்	 லம்	 இத்தீவிற் ச்	 ெசன்
வரலாம்.	இ 	 800	 மீட்டர்	 நீள ம்,	 500	 மீட்டர்	அகல ம்	 34	ெஹக்ேடர்	பரப்பள ம்
ெகாண்ட .	கடற்கைர	2.7	கி.மீ	நீளத்திற் 	உள்ள .

	
இந்திய	 தந்திரப்	ேபாராட்டம்	என்றாேல	அந்தமான்	சிைறச்சாைலையப்	பற்றி

ேபசமால்	இ க்க	 யா .	அந்தமானில்	ெசல் லார்	சிைறச்சாைல	கட் வதற்
ன்ேப	ைவப்பர்	தீவில்	ஒ 	சிைறச்	சாைலைய	ஆங்கிேலயர்கள்	கட் னர்.	இ ம்

தனிப்பட்ட	 ெசல்லாகேவ	 இ ந்த .	 தந்திரப்	 ேபாரட்ட	 வீரர்கள்	 பல்ேவ



சித்ரவைதக் 	ஆளானார்கள்.	இந்தச்	சிைறச்	சாைல ம்	 தந்திரப்	ேபாராட்டத்தில்
க்கியப்	பங் 	வகித்த .
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ஆர்ச்சாபால்ட்	 பிேளர்	 (Archibald	 Blair)	 என்பவர்	 1788	 –	 89	 ஆம்
ஆண் களில்	 சர்ேவ	 ெசய்வதற்காக	அந்தமான்	 வந்தார்.	அவர்	 பயணம்	 ெசய்த
கப்பல்	 எச்.எம்.எஸ்.ைவப்பர்	 (H.M.S.Viper)	 என்பதா ம்.	 இந்தக்	 கப்பல்	 ஒ
விபத்தில்	 சிக்கிய .	 அத ைடய	 ேசதமைடந்த	 ப திகள்	 ஒ 	 தீவின்	 அ கில்
கிைடத்தன.	ஆகேவ	 அந்த	 தீவிற் 	 அக்கப்பலின்	 ெபயரால்	 ைவப்பர்	 தீ 	 எனப்
ெபயரிடப்பட்ட .	அ 	தவிர	இத்தீவில்	கண்ணா 	விரியன்	(Viper	Snake)	பாம் கள்
நிைறந்தி ந்ததால்	ைவப்பர்	தீ 	எனப்	ெபயர்	வந்த 	எனக்	 பவர்க ம்	உண் .

சாத்தம்	தீவில்	 தன்	 தலாக	1796	இல்	 தல்	 ேயற்றம்	நடந்த .	அதன்
பிற 	60	ஆண் கள்	வைர	அந்தமான்	தீ கள்	தனித்ேத	இ ந்தன.	இந்தியாவில்
ஏற்பட்ட	சிப்பாய்ப்	 ரட்சி	அல்ல 	இந்தியாவின்	 தலாவ 	வி தைலப்	ேபா க் ப்
பிறேக	 அந்தமானில்	 ேயற்றம்	 ெதாடங்கிய .	 பிரிட் ஷ்	 கிழக்கிந்தியக்
கம்ெபனியின்	சிப்பாய்கள்	1857	ஆம்	ஆண் 	ேம	10	அன் 	மீராட்	நகரில்	பிரிட் ஷ்
அர க் 	 எதிராகப்	 ேபாரா னார்கள்.	 சிப்பாய்களின்	 கிளர்ச்சியான 	 பல
இடங்க க் ம்	 பரவிய .	 ெபா மக்க ம்	 சிப்பாய்க க் 	 ஆதரவாக
ேபாரட்டத்தில்	 பங் 	 ெகாண்டனர்.	 சிப்பாய்களின்	 ேபாராட்டம்	 பிரிட் ஷ்
பைடயின க் 	ஒ 	ெப ம்	சவாலாக	அைமந்த .	இ ப்பி ம்	1858	ஆம்	ஆண்
ஜூன்	20	அன் 	இந்தப்	ேபாராட்டம்	அடக்கப்பட்ட .

தந்திரப்	 ேபாராட்டத்தில்	 ஈ ப்பட்ட	 200	 ேபர்	 அந்தமான்	 தீவிற் க்
கடத்தப்பட்டனர்.	 கால்	 விலங்கிட் 	 (Fetters)	 சங்கிலியால்	 பிைணக்கப்பட்
ைகதிகளாக	சாத்தம்	 தீவிற் 	ெகாண் 	வந்தனர்.	 1858	ஆம்	ஆண் 	மார்ச்	 10
அன் 	 சாத்தம்	 தீவில்	 தந்திரப்	 ேபாராட்ட	 வீரர்கைள	இறக்கினர்.	அதன்	 லம்
சாத்தம்	 தீவில்	 மீண் ம்	 பிரிட் ஷ்காரர்களின்	 ேயற்றம்	 ெதாடங்கிய .	 ேபார்ட்
பிேளர்,	ராஸ்	தீ களில்	ஆங்கிேலயர்கள்	 ேயறினர்.

தல்	 தந்திரப்	 ேபாராட்டம்	 தீவிரம்	 அைடந்தைதத்	 ெதாடர்ந் 	 வாகாபி
இயக்கம்	(Wahabi	movement),	நாம்தாரி	இயக்கம்	(Namdhari	movement)	மற் ம்
பல	 இயக்கங்கள்	 நாட் ன்	 பல்ேவ 	 ப திகளில்	 ேதான்றின.	 பிரிட் ஷ்
ஆட்சியாளர்க க் 	 எதிராக	 ேபாராட்டங்கள்	 ெவ த்தன.	 தீவிரமாகப்	 ேபாரா ய
வீரர்கைள	அந்தமான்	தீவிற் 	அ ப்பினர்.
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தந்திரப்	 ேபாராட்ட	 வீரர்கைள	 1858	அக்ேடாபரில்	அைடப்பதற்காக	 தன்

தலாக	 ைவப்பர்	 தீவில்	 ஒ 	 சிைறச்சாைலைய	 ஆங்கிேலயர்கள்	 கட் னர்.
ைகதிகைளக்	 ெகாண்ேட	 தீைவ	 த்தம்	 ெசய்தனர்.	 மைலக் ன்ைற	 சமன்
ெசய்தனர்.	இங் 	1864	ஆம்	ஆண் 	ெதாடங்கி	1867	ஆம்	ஆண் ல்	சிைறச்சாைல
கட் 	 க்கப்பட்ட .	 அ 	 மட் ம்	 அல்லாமல்	 சிப்பாய்க க்கான	 யி ப் ,
கார் 	ஹ ஸ்	(Guard	House)	மற் ம்	சிக்னல்	நிைலயம்	ேபான்றைவ ம்	இத்தீவில்
கட்டப்பட்டன.

அந்தமான்	 தீவில்	 ெசல் லார்	 சிைற	 கட் வதற் 	 40	 ஆண் க க்
ன்பாகேவ	 ைவப்பர்	 தீவில்	 சிைறச்சாைல	 கட்டப்பட்ட .	 ெலப் னன்ட்	 கர்னல்

பார்ெனட்	 ேபார்ட்	 (Barnet	 Ford)	என்பவர்	கண்காணிப் 	அதிகாரியாக	இ ந்தார்.
இவரின்	 ேமற்பார்ைவயில்	 சிைறச்சாைல	 கட் ம்	 பணி	 நடந்த .	அ 	 தவிர	 ஒ
ேபாலிஸ்	 இன்ஸ்ெபக்டர்,	 ஒ 	 தைலைமக்	 காவலர்,	 2	 சார்ெஜன்ட்,	 நான் 	 தல்
நிைல	 காவலர்கள்	 மற் ம்	 30	 இரண்டாம்	 நிைல	 காவலர்கள்	 என	 பணியில்
அமர்த்தப்பட்டனர்.	பின்னர்	ப ப்ப யாக	ேபாலீஸ்காரர்கைள	அதிகரித்தனர்.



	
ைகதிகள்	தங்க க்காகேவ	சிைறச்சாைலையக்	கட் னர்.	இங் 	ஒவ்ெவா

ைகதி ம்,	 தனித்	 தனியாகேவ	 அைடக்கப்பட்டனர்.	 இங் 	 க் 	 ேமைட ம்
(Gallow)	 கட்டப்பட்ட .	 ைவப்பர்	 சிைறச்சாைலயில்	 தந்திரப்	 ேபாராட்ட	 வீரர்கள்
தாங்ெகாணாத் யரத்ைத	 அ பவித்தனர்.	 சிைறச்சாைலயில்	 யா ம்
மரியாைதயாக	 நடத்தப்படவில்ைல.	 யா க் ம்	 இரக்க ம்	 காட்டப்படவில்ைல.
ைகதிகைள	 சங்கிலியால்	 பிைணத் ம்	 ைவத்தனர்.	 கால்	 விலங்கிட் ம்,	 ைக
விலங்கிட் ம்,	 வரில்	 சங்கிலியால்	 கட் 	 ைவத் ம்	 ன்பப்ப த்தினர்.
அவர்க க் 	 ச க்க ம்	 ெகா க்கப்பட்ட .	 இந்த	 ைவப்பர்	 சிைறச்சாைலைய
ஒ 	நரகம்	என்ேற	ெசான்னார்கள்.

இங் 	 சிைறைய	 கட் வதற் 	 ன் 	 இ 	 ஒ 	 திறந்தெவளி
சிைறச்சாைலயாக	இ ந்த .	ைகதிகைள	ைக,	 காலில்	 சங்கிலியால்	 பிைணத்
விட் ள்ளனர்.	தண்ணீர்,	உண 	இன்றி	ெவயில்,	 ளிர்	மற் ம்	மைழயில்	நைனந்
ன்பத்ைத	அ பவித் ள்ளனர்.	உணவின்றி	பட் னியால்	இறந்தவர்க ம்	உண் .

பாம் க்	 க யால்	இறந்தவர்க ம்	 உண் .	 ெசல் லார்	 சிைறச்சாைலையக்	 கட் ய
பிற 	 அங் 	 ைகதியாக	 இ ந்தவர்கள்	 வி தைலயானால்	 ைவப்பர்	 தீவில்
ெகாண் 	வந் 	விடப்பட்டனர்.	அவர்கள்	எங் ம்	ெசல்ல	 யாமல்	இத்தீவிேலேய
ம ந் ள்ளனர்.	 இத்தீவில்	 ெபண்க ம்	 ைகதிகளாக	 இ ந் ள்ளனர்.	 ஆகேவ
இச்சிைறச்சாைலைய	ைவப்பர்	ைசன்ேகங்	 ெஜயில்	 (Viper	 Chain	 gang	 Jail)	 என
அைழக்கின்றனர்.
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தந்திரப்	 ேபாராட்ட	 வீரர்கள்	 தங்கள்	இ தி	 நாட்கைள	இங் 	 கழித்தனர்.

இங் 	அைடக்கப்பட்டவர்	 ெப ம்பா ம்	இறந் 	 ேபானார்கள்.	 ெநஞ்ைச	 ெநகிழச்
ெசய் ம்	 பல	 கசப்பான	 சம்பவங்கள்	 இங் 	 நடந் ள்ளன.	 ஆங்கில	 அரைச
எதிர்த் ப்	 ேபாரா ய	 பல	 அரசர்க ம்	 இங் 	 சிைறயில்	 ைவக்கப்பட்டனர்.
இச்சிைறயில்	 ரி	மஹாராஜாவான	பிரிஜ்	கிேஷார்	சிங்	திேயா	(Brij	Kishore	Singh
Deo)	 என்பவர்	 அைடக்கப்பட் ந்தார்.	 அவ க் 	 எந்த	 இரக்க ம்
காட்டப்படவில்ைல.	அவர்	1879	ஆம்	ஆண் ல்	இச்சிைறயில்	இறந் 	ேபானார்.

இச்சிைறயில்	 பலர்	 க்கிலிடப்பட்டனர்.	 அவர்களில்	 மிக	 க்கியமானவர்
ெஷர்	 அலி	 (Sher	 Ali)	 ஆவர்.	 இவைர	 1872	 ஆம்	 ஆண் 	 மார்ச்	 11	 அன்

க்கிலிட்டனர்.	அந்தமாைனச்	ேசர்ந்த	பியா	ேலாலா	 (Bia	 Lola)	என்பவைர	 1880
ஆம்	 ஆண் 	 ேம	 19	 அன் 	 க்கிலிட்டனர்.	 அேத	 நாளில்	 ேம ம்	 ஒ வர்

க்கிலிடப்பட்டார்.	அவர்	ெபயர்	ெதரியவில்ைல.	மற்ெறா 	 தந்திரப்	ேபாராட்ட	வீரர்
(Tokha)	என்பவர்	1879		ஆம்	 சம்பர்	12	அன் 	 க்கில்	இடப்பட்டார்.	இவ ைடய
ைகதி	 எண்	 21545	 என்பதா ம்.	 இங் 	 க்கில்	 இடப்பட் 	 இறந்த	 பின்னர்
அவர்களின்	உடைல	கடலில்	 க்கி	வீசி	உள்ளனர்.

	



����	���

		
ெஷர்	அலி	அஃரி 	 (Sher	Ali	Afridi)	என்பவர்	 1860	களில்	பஞ்சாப்	ம ண்ட்

ேபாலிஸில்	 பணியாற்றினார்.	 பிற 	 திைரப்	 பைடப்	 பிரிவில்	 ேசர்ந்தார்.	அப்ேபா
ேமஜர்	 ஹக்	 ேஜம்ஸ்	 (Hugh	 James)	 என்பவரின்	 தைலைமயில்	 ெபஷாவரில்	 ஒ
திைரப்	 பைட	 வீரனாகப்	 பணி ரிந்தார்.	இவர்	திறைமயாகப்	 பணி	 ரிந்ததற்காக

ெரய்னஸ்	 ெடய்லர்	 ஒ 	 திைர,	 ப்பாக்கி	 மற் ம்	 சான்றித ம்	 வழங்கினார்.
இதனால்	 ஐேராப்பியர்கள்	 மத்தியில்	 பிரபலமைடந்தார்.	 ெடய்லரின்	 ழந்ைதகைள
கவனிக் ம்	ெபா ப் ம்	இவ க் 	வழங்கப்பட்ட .

ஒ 	 நாள்	 ம்பச்	 சண்ைடயின்	 காரணமாக	 தன 	 உறவினர்	 ைஹதர்
என்பவைர	 ெபஷாவரில்	 ெகாைல	 ெசய்தார்.	 அதானால்	 சிைறத்	 தண்டைன
வழங்கப்பட் 	 அந்தமான்	 தீவிற் 	 அ ப்பப்பட்டார்.	 இவரின்	 நன்னடத்ைதக்
காரணமாக	ேபார்ட்	பிேளரில்	 	தி த் ம்	பணி	ெசய்ய	அ மதி	வழங்கப்பட்ட .

இந்தியாவில்	 ைவஸ்ராய்	 மாேயா	 (Lord	 Mayo)	 அந்தமான்	 ெசன்
ற்றவாளிகள்	 மற் ம்	 அரசியல்	 ைகதிகைளப்	 பார்ைவயிட் 	 பல்ேவ

ேசாதைனகைள	 ேமற்ெகாண்டார்.	 ேசாதைனகைள	 த் க்	 ெகாண் 	 படகின்
லம்	இர 	 7	 மணி	வாக்கில்	 தி ம்பினார்.	இ ட் ல்	 மைறந்தி ந்த	 ெஷர்	அலி

தி ெரன	ேதான்றி	மாேயாைவக்	கத்தியால்	 த்திக்	ெகான்றார்.	இச்சம்பவம்	1872
ஆம்	ஆண் 	 பிப்ரவரி	 8	அன் 	 நடந்த .	 உடேன	 12	 பா காப் 	அதிகாரிகளால்
ெஷர்	அலி	ைக 	ெசய்யப்பட்டார்.



பிரிட் ஷ்	 அரசால்	 நியமிக்கப்பட்ட	 இந்தியாவின்	 உச்ச	 அதிகாரியான
ைவஸ்ராய்	ெகாைல	இந்தியா	 வ ம்	அதிர்வைலைய	ஏற்ப த்திய .	ெஷர்	அலி
கண்பாணிப்பாளர்	 மற் ம்	 	 ைவஸ்ராைய ம்	 ெகாைல	 ெசய்ய	 திட்டமி ந்தார்.
ஆனால்	 ஒ வைர	 மட் ேம	 ெகாைல	 ெசய்ய	 ந்த .	 இந்தக்	 	 ெகாைலக்
ற்றத்திற்காக	 1873	 ஆம்	 ஆண் 	 மார்ச்	 11	 அன் 	 ைவப்பர்	 தீவில்	 க்கில்

இடப்பட்டார்.
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இன்ைறக் 	 இந்தச்	 சிகப் 	 நிறக்	 கட் டம்	 சிைதந்த	 நிைலயில்	 உள்ள .

இரண்ட க் 	ெகாண்ட	இந்தக்	கட் டம்	ஒ 	பாழைடந்த	கட் டமாகக்	காட்சி	தந்
ெகாண் க்கிற .	 தந்திரப்	ேபாராட்ட	வீரர்களின்	 ன்பத்ைத ம்,	 யரத்ைத ம்
எ த் க்	 ம்	 சாட்சியாக	 விளங் கிற .	 வரலாற்றில்	 ெகா ைமகளின்
எச்சமாக,	 சிதிலங்க டன்	இன் ம்	ைவப்பர்	 தீவில்	 உள்ள .	இ 	 தியாகிகளின்
நிைனவாகக்	 காட்சி	 தந் 	 ெகாண் க்கிற .	 அைத	 பராமரித் ப்	 பா காக்க
ேவண் ம்.

பல	 ற் லாப்	பயணிகள்	இத்தீவிற் ச்	ெசன் 	வ கின்றனர்.	அங் 	ெசன்
வ ம்	ேபா தான்,	நமக் 	கிைடத்த	 தந்திரம்	என்ப 	பல	தியாகிகளின்	வீரத்தால்
விைளந்த 	என்பைத	உணர	 கிற .	அந்தமான்	ெசல்லக்	 யவர்கள்	ைவப்பர்
தீவிற் 	அவசியம்	ெசன் 	வர	ேவண் ம்.	அ 	தவிர	அத்தீைவ	 வ ம்	கடல்
வழியாக	 படகின்	 லம்	 ற்றி	 வந்தால்	அ 	 ஒ 	அற் தமான	 பிக்னிக்	 (Picnic)
இடம்	 என்ப 	 ெதரி ம்.	 எ 	 எப்ப ேயா	அந்தமான்	 ெசன்றால்	ைவப்பர்	 தீ க் ச்



ெசன் 	 அங் 	 உயிர்	 நீத்த	 தியாகிக க் 	 அஞ்சலி	 ெச த்திவிட் த்
தி ம் ங்கள்.
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ெகாைல,	ெகாள்ைள	ஆகியவற்றில்	ஈ ப ம்	 ற்றவாளிகள்	நா 	கடத் வ

என்ப 	 பல	 நா களில்	இ ந்த .	அேத	 ேபால்	 தந்திரப்	 ேபாராட்டத்தில்	 ஈ பட்ட
ேதசபக்தர்கைள	 நா 	 கடத்திய	 ெகா ைம	 இந்தியாவில்	 நடந்த .	 1857	 ஆம்
ஆண் ல்	 ஏற்பட்ட	 சிப்பாய்ப்	 ரட்சி	 எனப்ப ம்	 தல்	 தந்திரப்	 ேபாராட்டத்தில்
தீவிரமாக	 ஈ பட்ட	 வீரர்கைள	 அந்தமான்	 தீவில்	 ெகாண் 	 ேபாய்	 விட்டனர்.
அந்தமான்	 தீவில்	 விடப்பட்டவர்கள்	 தப்பித் 	 எங் ம்	 ெசல்ல	 யா .	அப்ப த்
தப்பித் 	 ேவ 	 தீவிற் ச்	 ெசன்றால்	 அவர்கைள	 அங் 	 வா ம்	 பழங் யினர்
ெகான் 	வி வார்கள்.	ேம ம்	வன	விலங் க் ம்	இைரயாகிவி வார்கள்.

	
ஆ ள்	 தண்டைன	 வழங்கப்பட்டவர்கைள	 அந்தமான்	 தீவிற் 	 அ ப்பி

விட்டனர்.	 ேடவிட்	 ேபரி	 (David	 Barry)	 என் ம்	 சிைற	 கண்காணிப்பாளர்	 மற் ம்
ேமஜர்	ேஜம்ஸ்	பாட் சன்	வாக்கர்	 (James	 Pattison	Walker)	என் ம்	ம த் வரின்
பா காப்பில்	ைகதிகைள	அ ப்பினர்.	 ேம ம்	இவர்க க் 	 உதவியாக	 733	 ேபர்



கராச்சியில்	 இ ந் 	 வரவைழக்கப்பட் 	 இங் 	 பணியமர்த்தப்பட்டனர்.	 இந்தியா
மற் ம்	 பர்மா	 ைகதிகள்	 அந்தமான்	 தீவில்	 அைடக்கப்பட் ந்தனர்.	 1868	 ஆம்
ஆண் 	 மார்ச்	 மாதத்தில்	 238	 ைகதிகள்	 தப்பித் ச்	 ெசன்றனர்.	 பலர்	 இறந்
ேபானார்கள்,	 பலர்	 தற்ெகாைல	 ெசய் 	 ெகாண்டனர்.	 87	 ேபர்	 மட் ம்	 பிரிட் ஷ்
ேபாலிசிடம்	சிக்கினர்.	வாக்கர்	உத்தரவின்	ேபரில்	87	ேப ம்	 க்கிலிடப்பட்டனர்.

இந்தியாவில்	 தந்திரப்	 ேபாராட்டம்	 தீவிரமாக	 நடந்த .	 தீவிரமாக
ேபாராட்டத்தில்	 ஈ ப பவர்கைள	 தனித்தனி	 அைறயில்	 6	 மாதங்கள்	 அைடக்க
ேவண் ம்	 என்கிற	 ைவ	 பிரிட் ஷ்	 அர 	 எ த்த .	 அதற்காக	 ஒ 	 திட்டம்
உ வாக்கப்பட்ட .	 அந்தமான்	 தீவில்	 ஒ 	 ெபரிய	 சிைறச்சாைலையக்
கட் வதற்கான	உத்தர 	பிறப்பிக்கப்பட்ட .
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ைகதிகைள	 ெகாண்ேட	 ேபார்ட்	 பிேளரில்	 ைற கம்	 மற் ம்	 கட் டங்கள்

கட்டப்பட்ட	 அந்தமான்	 சிைறச்சாைல ம்	 கட்டப்பட்ட .	 ெமக்கலன்	 என் ம்
ெபாறியாளர்	 ேமற்பாற்ைவயில்	 1896	 ஆம்	 ஆண் ல்	 சிைறச்சாைலையக்	 கட்டத்
ெதாடங்கினர்.	 கட் மானத்திற்கான	 ெசங்கல் ம்,	 ேதக் ம்	 பர்மாவில்	 இ ந்
ெகாண் 	வரப்பட்ட .	10	ஆண் கள்	ெதாடர்ந் 	ேவைல	நடந்த .	பல	ைகதிகள்
கட் மானத்தில்	சிக்கி	இறந் 	ேபானார்கள்.	இச்சிைறச்சாைல	1906	ஆம்	ஆண் ல்
கட் 	 க்கப்பட்ட .

சிைறச்சாைல	 க்க	 ெசங்கல்லால்	 கட்டப்பட்ட .	 இதற் 	 ேமல் ச்
கிைடயா .	கட் டம்	 வ ம்	ெசங்கல்	நிறத்திேலேய	 (Puce	 coloured)	 உள்ள .
இந்தச்	 சிைறச்சாைல	 ைமயான	 வ வைமப்ைபக்	 ெகாண்ட .	 ஆங்கில
தத் வஞானி	 மற் ம்	 ச க	 அறிஞர்	 ெஜரிமி	 ெபந்தம்	 (Jeremy	 Bentham)
என்பவரின்	 எண்ணத்தில்	 உ வான	 வட்டக்	 கண்காணிப் 	 சிைற	 (Panopticon)
என்பைத	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண் 	இச்சிைற	சாைல	வ வைமக்கப்பட்ட .

	



இக்கட்டடம்	 7	 பக்கப்	 ப திகளாக	 பிரிக்கப்பட் ள்ள .	இதன்	ைமயத்தில்
உயர்ந்த	 கண்காணிப் 	 ேகா ரம்	 அைமக்கப்பட் ள்ள .	 ேகா ரத்தில்
அபாயாமணி ம்	ைவக்கப்பட் ள்ள .	இ 	ைசக்கிளின்	சக்கரம்	அல்ல 	 திைர
வண் யின்	சக்கரம்	ேபால்	உள்ள .	சக்கரத்தின்	அச் 	ேபால்	ைமயத்தில்	ேகா ரம்
உ வாக்கப்பட் ள்ள .	அதிலி ந்த	ஆைரக்கால்கள்	 (Spokes)	ெசல்வ 	 ேபால்	 7
கட் ட	 ப திகள்	 உள்ளன.	 இைவ	 ஒவ்ெவான் ம்	 ன் 	 அ க் கைளக்
ெகாண் ள்ளன.	 கண்காணிப் க்	 ேகா ரத்திலி ந் 	 காவலர்	 ஒ வர்	 ஒேர
சமயத்தில்	7	ப திைய ம்	கண்காணிக்க	 ம்.

ன் 	 தளங்கைள	 ெகாண்ட	 இந்த	 சிைறச்சாைலைய	 கட் 	 ப்பதற்
5,17,352	 பாய்	 ெசல 	 ஆன .	 இச்சிைற	 696	 அைறக டன்	 கட்

க்கப்பட்ட .	ஆனால்	இதில்	ப க்ைககள்	கிைடயா .	ஒவ்ெவா 	அைற ம்	4.5
மீட்டர்	நீளம்,	2.7	மீட்டர்	அகலம்,	3	மீட்டர்	உயரம்	ெகாண்ட .	ேம ம்	 ன்ற 	நீள ம்
ஒ 	 அ 	 அகல ம்	 ெகாண்ட	 ஜன்னல்.	 இ 	 ைறந்த	 ெவளிச்சத்ைதேய
ெகா த்த .	ஒவ்ெவா 	அைற ம்	தனித்தனியான .	ஒ 	அைறக் ம்	மற்ெறா
அைறக் ம்	ெதாடர் 	கிைடயா .	ஒ 	ைகதி	 மற்ெறா 	ைகதிையப்	 பார்க்கேவா,
ேபசேவா	 யா .	அேத	ேபால்	எதிேர	உள்ள	பிரி களில்	உள்ளவர்கைள ம்	பார்க்க

யா .	ஏெனன்றால்	ஒவ்ெவா 	பிரி ம்	மற்ெறா 	பிரிவின்	பின் றத்ைத	ேநாக்கி
இ க் ம்	 .யா ட ம்	 ெதாடர் 	 ெகாள்ள	 யாத	 வைகயில்	 அைறகள்
கட்டப்பட் ள்ளதால்	 இ 	 சிற்றைறச்	 சிைற	 (Cellular	 Jail)	 என்கிற	 ெபயைரப்
ெபற்ற .

ஒவ்ெவா 	 பிரிவி ம்,	 அைறயின்	 ன் றம்	 4	 அ 	 அகலம்	 ெகாண்ட
வராண்டா	 உள்ள .	 இைவ	 அைனத் ம்	 ைமயக்	 ேகா ரத் டன்	 இைணகிற .
ஒவ்ெவா 	 அைறக் ம்	 ட் 	 உண் .	 அேத	 ேபால்	 ஒவ்ெவா 	 வராண்டைவ ம்
ட் கின்றனர்.	 ஆகேவ	 ைகதிகள்	 தப்பித் ச்	 ெசல்ல	 யா .	 அ 	 தவிர

சிைறையச்	 ற்றி	 உயரமான	 மதில்	 வர்	 கட்டப்பட் ள்ள .	 ேம ம்
சிைறச்சாைலையச்	 ற்றி	 கட ம்	 அைமந் ள்ள .	 ைகதிகள்	 தப்பிச்	 ெசல்ல

யாத	வைகயில்	திட்டமிட் 	இந்தச்	சிைறச்சாைல	கட்டப்பட் ள்ள .
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இச்சிைறச்சாைல	ஒ 	தனி	உலகம்.	இந்த	சிைறச்சாைலக் ச்	ெசன்றவர்கள்

உயி டன்	 மீண் 	 வ வ 	 சிரமம்.	 ஆகேவ	 இதைன	 காலா	 பாணி	 (Kala	 pani)
என்றனர்.	 காலா	 பாணி	 என்றால்	 க ப் த்	 தண்ணீர்	 எனப்	 ெபா ள்.	 இந்திய
தந்திரத்திற்காக	ேபாரா ய	ேதச	பக்தர்கள்	பலர்	இச்சிைறயில்	அைடக்கப்பட்டனர்.

ெப ம்பாேலாேனார்	இச்சிைறயிேலேய	இறந் 	 ேபானார்கள்.	மனிதத்	தன்ைமயற்ற
ைறயில்	 ைகதிகைள	 இங் 	 சித்ரவைத	 ெசய்தனர்.	 உலகில்	 ெகா ைமக் ப்

ெபயர்ேபான	 சிைறச்சாைலகளில்	 அந்தமான்	 சிைறச்சாைல ம்	 ஒன் 	 எனக்
றலாம்.

தந்திரப்	 ேபாராட்டத்தில்	 தீவிரமாகச்	 ெசயல்பட்டவர்கைள	இங் ள்ள	 தனி
தனி	அைறகளில்	அைடத்தனர்.	ைக,	 கால்களில்	 விலங்கிடப்பட்ட .	அைறக் ள்
வேரா 	 ேசர்த் 	 ெகாக்கிகளில்	 மாட் 	 நிற்க	 ைவத்தனர்.	 நிர்வாணப்ப த்தி

அைறயில்	 அைடத்தனர்.	 தண்டைன	 வழங் ம்	 இடத்தில்	 நிர்வாணமாக	 கட்
ைவத் 	ச க்கால்	அ த்தனர்.	 க்கில்	இ வதற் 	என	தனி	வளாக ம்	உள்ள .
அ 	 மரணக்கிண .	 ன் 	 க் 	 கயி கள்	 இன்ைறக் ம்	 ெதாங்கிக்
ெகாண் க்கிற .

தந்திரப்	 ேபாராட்டத்தில்	 தீவிரமாக	 ஈ ப பவர்கள்	 இந்தியாவிற் ள்
இ ந்தால்	ஆபத் 	எனக்	க திேய	அந்தமான்	சிைறயில்	அைடத்தனர்.	அவர்கைள
ஆ ள்	 ைகதியாக	 ைவத்தனர்.	 எதிர்த் ப்	 ேபசியவர்கைள	 ைக	 மற் ம்	 காலில்
விலங் 	 ட் 	 சித்ரவைத	 ெசய்தனர்.	 எதிர்த் க்	 ரல்	 ெகா த்தவர்கைளத்

க்கிலிட்டனர்.	 வீரம்	 மிக்கவர்கைளக்	 ட	 அடக்கி,	 ஒ க் வதற்கான
க ைமயான	 ேவைலகைளக்	ெகா த்தனர்.	கல்	 உைடப்ப ,	 ேதங்காைய	 உைடத்
நார்	எ ப்ப ,	கயி 	திரிப்ப 	ேபான்ற	ேவைலகள்	ெகா க்கப்பட்டன.



	
அந்தமான்	 தீவில்	 ெதன்ைன	 மரங்கள்	 அதிகம்.	 ஆகேவ	 ேதங்காய்	 நாரில்

இ ந் 	 கயி 	 திரித்தல்,	 ேதங்காய்	 எண்ெணய்	 எ த்தல்	 ஆகிய	 ேவைலகள்
ைகதிக க் 	 வழங்கப்பட்ட .	 ஒ 	 ைகதி	 தின ம்	 20	 ற்றிய	 ேதங்காைய,
மரச் த்தியால்	அ த் 	மட்ைடைய	பிரித் 	நார்	எ க்க	ேவண் ம்.	மரச் த்தியலால்
அைர	 மணி	 ேநரம்	 அ த்தால்தான்	 நார்	 பிரி ம்.	 விரல்கள்	 வீங்கி	 வி ம்.	 இ
க னமான	 ேவைல.	 காயம்	 ஏற்பட்டா ம்	 விடமாட்டார்கள்.	 வயதானவர்,
ேநாய்வாய்ப்பட்டவர்க க் 	கயி 	திரிக் ம்	ேவைல	வழங்கப்பட்ட .

மா க க் ப்	 பதிலாக	 ைகதிகள்	 ெசக் 	 இ க்க	 ேவண் ம்.	 ஒ
நாைளக் 	 ஒ 	 ைகதி	 30	 ப ண்ட்	 எண்ெணய்	 எ க்க	 ேவண் ம்.	 எ த்

த்தால்தான்	 ங்கச்	ெசல்ல	 ம்.	எவ்வள 	வீரம்	மிக்கவராக	இ ந்தா ம்,
இரண் 	 நாட்கள்	 ெசக் 	 இ த்தால்	அடங்கி	 வி வார்கள்.	அந்தளவிற் 	அ
ெகா ைமயான	 ேவைல.	 தின ம்	 12	 மணி	 ேநரம்	 ேவைல	 ெசய்ய	 ேவண் ம்.
ேவகாத	 உணைவத்	 த வார்கள்.	 ைகதிகள்	 ளிப்பதற் 	 ன் 	 வைள	 கடல்
தண்ணிர்	 ெகா ப்பார்கள்.	 அத்தண்ணிரிேலேய	 ணிகைள ம்	 ைவத் க்
ெகாள்ள	 ேவண் ம்.	 மலம்,	 சி நீர்	 கழிக்க	 தார்	 சிய	 மண்	 பாத்திரம்
ைகதிக க் 	 வழங்கப்பட்ட .	 அதைன	 அவர்கேள	 த்தம்	 ெசய் 	 பத்திரமாக



ைவத் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	இவ்வா 	சிைறயில்	அ பவித்த	ெகா ைமகைள
ெசால்ல	மாலா .

வகாபி	இயக்கம்,	மாப்ள	இயக்கம்,	ராம்பா	இயக்கம்,	கதர்	 ரட்சி,	ேகாதாவரி
ம்பா	 விவசாயிகள்,	 பர்மாைவச்	 ேசர்ந்த	 தர்வா கள்,	 ரட்சிகர	 அைமப்பின்

தைலவர்கள்	 என	 பல க் 	 தண்டைன	 வழங்கப்பட்ட .	 இதில்	 இைளஞர்கள்
	அதிகம்	இ ந்தனர்.	 தந்திரப்	 ேபாராட்டத்தில்	 தீவிரமாக	 ஈ ப்பட்ட	ெபண்க ம்
அந்தமான்	சிைறச்சாைலயில்	அைடக்கப்பட்டனர்.	உயிைர	 ச்சமாக	மதித்தவர்கள்

க்கிலிடப்பட்டனர்.	 தண்டைனக் ப்	 பயந் 	 மன்னிப் க்	 க தம்
ெகா த்தவர்கைள	 மட் ம்	 அந்தமானில்	 இ ந் 	 இந்தியச்	 சிைறச்சாைலக்
அ ப்பி	ைவத்தனர்.

ஒ 	 சமயத்தில்	 10,000	 க் ம்	 ேமற்பட்ட	 ைகதிகள்	 அந்தமான்	 சிைறயில்
அைடக்கப்பட் ந்தனர்.	சிைறயில்	நடக் ம்	ெகா ைமக க் 	எதிராக	1933	ஆம்
ஆண் ல்	 33	 ேபர்	 உண்ணாவிரதம்	 ேமற்ெகாண்டனர்.	 அவர்களில்	 மகாவீர்	 சிங்
(Mahavir	 singh)	 க்கியமானவர்.	 இவர்	 பகத்சிங்கின்	 நண்பர்.	 இவைர	 உண
அ ந்த	 கட்டாயப்ப த்தி	 பாைல	 வாயில்	 ஊற்றினர்.	 பால்	 ைரயீர க் ச்
ெசன்றதால்	உயிரிழந்தார்.	அவரின்	உடல்	கடலில்	 க்கி	வீசப்பட்ட .
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சிைறச்சாைலயில்	 நடக் ம்	 ெகா ைமக் 	 எதிராக	 ேபாராட்டம்	 நடத்தினர்.

இதன்	 விைளவாக	 1938	 ஆம்	 ஆண் ல்	 சிைறவாசிகைளத்	 தாயகம்	 தி ப்பி
அ ப்பினர்.	இரண்டாம்	உலகப்ேபாரின்	ேபா 	அந்தமான்	தீைவ	ஜப்பான்	1942	ஆம்
ஆண் ல்	 ைகப்பற்றிய .	 ஜப்பானியர்கள்	 அந்தமான்	 சிைறயின்	 இரண்
பிரி கைள	 இ த்தனர்.	 இந்தியா	 தந்திரம்	 அைடந்த	 பிற 	 ேம ம்	 இரண்
பிரி கள்	 இ க்கப்பட்டன.	 அந்தமான்	 சிைறயின்	 ன்னாள்	 ைகதிகள்	 26	 ேபர்
சிைறச்சாைலைய	இ க்கக்	 டா 	என	ெகால்கத்தாவில்	 ேபாராட்டம்	நடத்தினர்.
தந்திரப்	ேபாராட்ட	வீரர்களின்	தியாகம்	மைறந் 	விடக்	 டா 	என்றனர்.

ன்னால்	 தந்திரப்	 ேபாராட்ட	 வீரர்களின்	 எதிர்ப்பால்	 மீதம்	 இ ந்த	 3
பிரி கள்	இ க்காமல்	நி த்தப்பட்டன.	சிைறச்சாைலயின்	ஒ 	ப தியில்	ேகாவிந்த்
பல்லாப்	 பந்த்	 (Govind	 Ballabh	 Pant)	 எனப்ப ம்	 ம த் வமைன	 1963	 ஆம்
ஆண் ல்	 ஆரம்பிக்கப்பட்ட .	 இதில்	 40	 ம த் வர்கள்	 பணி	 ரிகின்றனர்.
ேநாயாளிக க்காக	500	ப க்ைகக ம்	உண் .

இந்தியப்	 பிரதமர்	 ெமாராஜி	 ேதசாய்	 (Moraji	 Desai)	 ஆட்சிக்	 காலத்தில்
அந்தமான்	சிைறச்சாைல	ேதசியச்	சின்னமாக	1979	ஆம்	ஆண் 	பிப்ரவரி	11	இல்
அறிவிக்கப்பட்ட .	 இங் 	 அந்தமான்	 சிைறக்	 காவலர்கள்	 அணிந்த	 உைட,
அதிகாரிகள்	 அணிந்த	 உைட,	 ைகதிகளின்	 ைக,	 கால்களில்	 ட் ய	 விலங் ,
சங்கிலி,	க த்தில்	அணிவித்த	கம்பி	வைளயம்	என	காட்சிக்	 டத்தில்	உள்ளன.

ஒேர	 சமயத்தில்	 ன் 	 ேபைரத்	 க்கிலி வதற்கான	 ெகாைலக்	 களம்
அங் 	 உள்ள .	 க்கிலி வதற் 	 ன்பாக	 அவர்க க் 	 இ திச்சடங்
நடத் வதற்கான	 ேமைட	 தற்ேபா ம்	 பராமரிக்கப்பட் 	 வ கிற .	 எண்ெணய்
ஆட் ய	 ெசக் ம்	 காட்சிக் 	 ைவக்கப்பட் ள்ள .	 ைகதிக க் 	 தண்டைன
வழங் ம்	காட்சி	 உள்பட	தற்ேபா 	சாட்சியாக	விளங் கிற .	 தந்திரப்	 ேபாராட்ட
வீரர்க க் 	அஞ்சலி	 ெச த் ம்	 வைகயில்	 ஒ 	 மண்டபத்தில்	 தந்திர	 ேஜாதி
அைமக்கப்பட் ள்ள .	 அ 	 ெதாடர்ந் 	 அைணயாமல்	 டர்விட் 	 எரிந்
ெகாண்ேட	இ க்கிற .

தின ம்	 மாைல	 ேநரத்தில்	 ச ண்ட்	 அண் 	 ைலட்	 ேஷா	 சிைறயின்
வளாகத்தில்	நடத்தப்ப கிற .	அமர்ந் 	பார்க்க	இ க்ைககள்	ேபாடப்பட் ள்ளன.
இந்தி	 மற் ம்	 ஆங்கிலம்	 ஆகிய	 இ 	 ெமாழிகளில்	 மட் ம்	 காட்சி
அைமக்கப்பட் ள்ள .	 ஒ 	 மணி	 ேநரம்	 நிகழ்ச்சி	 நைடெப ம்.	 இதைனக்
காண்பதற்காக	 ன் ட் ேய	 க்கட்	பதி 	ெசய் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.

அந்தமான்	ெசல்லக்	 ய	ஒவ்ெவா வ ம்	இந்தச்	சிைறச்சாைலைய	காண
ேவண் ம்.	 நம 	 தந்திரம்	 ம்மா	 கிைடக்கவில்ைல.	 தந்திரப்	 ேபாராட்ட
வீரர்களின்	 தியாகத்தால்	 கிைடத்த .	 சித்திரவைதக் ச்	 சாட்சியாக	அந்தமான்
சிைறச்சாைல	 நின் 	 ெகாண் க்கிற .	 இ 	 நமக் 	 இன் 	 ற் லாத்	 தலம்.



ஆனால்	 இ 	 தந்திரப்	 ேபாராட்ட	 வீரர்களின்	 ரத்தத்தின்	 சாட்சியாக,	 உயிரின்
சாட்சியாக	விளங் கிற .
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அந்தமான்	 ற் லா	 ெசல்பவர்கள்	 சி யா	 த 	 (Chidiya	 Tapu)	 தீவிற்

அவசியம்	ெசன் 	வ வ 	நல்ல .	அ 	 ற் லாவிற் 	ஏற்ற	சிறந்த	இடம்.	இ
ேபார்ட்	பிேளரில்	இ ந் 	 30	கி.மீ	ெதாைலவில்	உள்ள .	சாைல	வசதி	உண் .	பஸ்
மற் ம்	 வாடைக	 வாகனங்களில்	 பயணிக்கலாம்.	 வாடைக	 வாகனத்திற் 	 1500
பாய்	 கட்டணமாக	ெப கின்றனர்.	 சி யா	த 	 என்கிற	 தீவிற் 	 பறைவகள்	 தீ

(Birds	 Island)	 என்கிற	 மற்ெறா 	 ெபய ம்	 உண் .	 சி யா	 (Chidiya)	 என்பதற்
பறைவ	 என ம்,	 ட 	 (Tapu)	 என்பதற் 	 தீ 	 என ம்	 ெபா ள்ப கிற .	 இங்
பறைவகள்	அதிகம்	உள்ளன.	ஆகேவதான்	சி யா	த 	என்கிற	ெபயர்	ெபற்ற .	இ
ெதன்	அந்தமானில்	அைமந் ள்ள .

ேபார்ட்	 பிேளரில்	இ ந் 	ஒ 	மணி	 ேநரத்திற் ள்	இங் 	ெசன் 	விடலாம்.
சி யா	ட 	என	ஒ 	சிறிய	கிராமம்	உண் .	ெசல் ம்	சாைலயின்	இ ற ம்	கைட
மற் ம்	 வீ கள்	 அங்ெகான் ம்,	 இங்ெகான் ம்	 உள்ள .	 பாைத	 வைளந் ,
வைளந் 	ெசல்கிற .	சில	இடங்களில்	கடற்கைறைய	ஒட் 	வாகனம்	ெசல்கிற .
நீலக்	 கடலின்	 அழைக	 ரசித்தவாேர	 ெசல்லலாம்.	 இங் 	 ெசல்பவர்கள்	 பின்
வ வனவற்ைறக்	காணலாம்.
1.	 உயிரியல்	 ங்கா
2.	 பறைவகள்	கா தல்
3.	 மைலக் ன் 	காட்சி	 ைன
4.	 ண்டா	பஹார்	கடற்கைர
5.	 ரிய	அஸ்தமனம்
	



������	���	��������	������
இதைன	 பறைவ	 தீ 	 உயிரியல்	 ங்கா	 (Bird	 Island	 Biological	 Park)	 என் ம்
அைழக்கிறார்கள்.	 உயிரினங்கள்	 வாழக் ய	 ப தியில்	 அைவ	 பா காக்க
ேவண் ம்	 என்கிற	 ேநாக்கில்	 அந்தமான்	 மற் ம்	 நிக்ேகாபர்	 தீ களில்	 உயிரியல்
ங்காக்கள்	 ஆரம்பிக்கப்பட்டன.	 றிப்பாக	 றிப்பிட்ட	 வாழ்	 விலங் கள்

(Endermic)	மற் ம்	அழிந் 	வ ம்	விலங்கினங்கள்	(Endangered)	ேபான்றவற்ைறப்
பா காத் ,	ஆய் கள்	ேமற்ெகாள்வதற்காக	உயிரியல்	 ங்கா	 வங்கப்பட் ள்ள .
அந்தமான்	 தீ களில்	 அதிகப்ப யான	 உயிரினங்கள்	 வாழ்கின்றன.	 2001	 ஆம்
ஆண் 	 தல்	உயிரினங்களின்	பல் யிர்	வளத்ைதப்	பா காக் ம்	நடவ க்ைகயில்
ஈ பட் 	வ கின்றன.

	
இந்தப்	 ங்கா	கடந்த	20	ஆண் களில்	 ன் 	ப தியாக	வளர்ச்சியைடந் ள்ள .
அதன்	 ஒ 	 ப தி	 ெபா 	 மக்களின்	 பார்ைவக்காகத்	 திறந் விடப்பட் ள்ள .
ப ைம ம்,	 அடர்ந்த	 கா ம்	 ெகாண்ட	 இப்ப தியில்	 விலங் கள்	 இயற்ைகயாக
வாழ்வதற் 	 ஏற்ற	 இடமாக	 விளங் கிற .	 40	 ெஹக்ேடர்	 பரப்பளவில்	 பல்ேவ



வைகயான	 தாவரங்க ம்	 உள்ளன.	 ஆர்கி 	 தாவரங்க ம்	 காணப்ப கின்றன.
பறைவகள்,	 காட் ப்பன்றி,	 ள்ளிமான்,	 ேகைளயா ,	 உப் நீர்	 தைல,	 நண்
உண் ம்	 ரங் ,	அக் வாரியம்,	ஊர்வன,	வண்ணத் ப் ச்சி	இல்லம்	ேபான்றைவ
இந்தப்	 ங்காவில்	காணப்ப கின்றன.
ங்காவின்	 ைழ 	 வாயிலிலி ந் 	 ெசல்வதற் 	 ன்பாக	 திமிங்கலத்தின்

மண்ைட	ஓ 	 (Skull	 of	Whale)	காட்சிக் 	ைவக்கப்பட் ள்ள .	திமிங்கலம்	 நீரில்
வா ம்	 பா ட் யா ம்.	 உலகின்	 மிகப்	 ெபரிய	 பா ட் 	 நீலத்திமிங்கலம்	ஆ ம்.
இ 	 100	அ 	 நீள ம்,	 150	டன்	எைட ம்	ெகாண்ட .	இதன்	நாக்கில்	மட் ம்	 50
ேபர்	அமரலாம்.	அந்தளவிற் 	 ெபரிய	 நாக் .	இ 	 ஒ 	 நாைளக் 	 3600	 கிேலா
அந்தளவிற் 	 உண்கிற .	 உ வத்தில்	 ெபரியதாக	 இ ந்தா ம்	 இைவ	 மிக ம்
சா வான	விலங்கா ம்.
ங்காவின்	 ைழ 	 வாயில்	 மிக	அழகாக	 வ வைமக்கப்பட் ள்ள .	 ங்காவில்

காட் ப்	 பன்றிகைளக்	 காணலாம்.	 வாயின்	 இ ற ம்	 ெவளிேய	 பற்கள்	 நீட் க்
ெகாண் க் ம்.	 இைவ	 கா களில்	 மட் ேம	 வசிக்கின்றன.	 இந்திய	 காட் ப்
பன்றிகளில்	 அந்தமான்	 மற் ம்	 நிக்ேகாபர்	 தீ களில்	 மட் ேம	 வாழக் ய	 ஒ
ைண	இனம்	 உள்ள .	இதைன	அந்தமான்	 காட் ப்பன்றி	 (Andaman	 Wildpig)

என்கின்றனர்.	 இதன்	 விலங்கியல்	 ெபயர்	 சஸ்	 ஸ் ேராபா	 அந்தமாெனன்சிஸ்
(Susscroba	andamansis)	என்பதா ம்.
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உவர்	 நீர்	 தைலைய	 (Saltwater	 crocodile)	 இங் 	 கண் 	 மகிழலாம்.	 இதைன
ெசம் க் 	 தைல	 என ம்	 இதைன	 அைழக்கின்றனர்.	 இந்த	 தைலேய
(Crocodylus	 porobus)	 உயிர்	 வாழ்ந் 	 ெகாண் க் ம்	 ஊர்வனங்களிேலேய
மிப்ெபரிய .	இதன்	 ஞ்சி	நீளமாக ம்,	த மனாக ம்	இ க் ம்.	ஆண்	 தைல	6
மீட்டர்	நீளம்	வைர	வள ம்.	ேம ம்	1300	கிேலா	எைடயள க் 	வளர்ச்சி	அைட ம்.
ெபண்	 தைலகள்	4.2	மீட்டர்	நீள ம்,	450	கிேலா	எைட ம்	ெகாண் க் ம்.	இ
ேபான்ற	ெபரிய	 தைலகைளக்	காணலாம்.
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நண் 	 உண் ம்	 ரங்ைக	 (Crub-eating	 macaque)	 இப் ங்காவில்	 காணலாம்.
இக் ரங்கிற் 	 நீளமான	வால்	இ ப்பதால்	இதைன	 நீண்ட	வால்	 ரங் 	 (Long-
tailed	 macaque)	 என ம்	 அைழக்கிறார்கள்.	 இ 	 அைனத் ம்	 உண்ணக் ய
அைனத் ண்ணி	 வைகையச்	 ேசர்ந்த .	 பழங்கள்,	 விைதகள்,	 தாவரங்கள்,
விலங் கள்	 ேபான்றவற்ைற	 உண்கிற .	கடற்கைரப்	 ப தியில்	நண் கள்	அதிகம்
கிைடப்பதால்	அதைன	வி ம்பி	உண்கின்ற .
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பறைவ	 ேநாக் த க் 	 (Birds	 watching)	 ஒ 	 சிறந்த	 இடமாக	 இத்தீ
விளங் கிற .	 இங் 	 பல்ேவ 	 வைகயான	 பறைவகைளக்	 காணலாம்.
ெவளிநாட் ப்	பறைவகைள	இங் 	காண்ப 	அரி .	அந்தமான்	தீ க்ேக	உரித்தான
பறைவகேள	 இங் 	 அதிகம்	 உள்ளன.	 இத்தீவில்	 மட் ம்	 46	 றிப்பிட்ட	 வாழ்
பறைவகள்	 (Endemic)	 மற் ம்	 அரிதான்	 அழிந் 	 வ ம்	 பறைவ	 இனங்கைளக்
கண் 	 மகிழலாம்.	 பறைவ	 ேநாக்கர்க க் 	 சிறந்த	 இடம்.	 விதவிதமான
பறைவகளின்	 ஒலிகைளக்	 ேகட் 	 மகிழலாம்.	அ தவிர	 கடற்கைர	 ஓரங்களி ம்
பறைவகளின்	சங்கீதத்ைதக்	ேகட்க	 கிற .
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சி யா	 த 	 தீவில்	 உள்ள	 மைலக்	 ன்றில்	 (Hillock)	 ஒ 	அழகிய	 காட்சி	 ைன
(View	 point)	உள்ள .	அங் 	ெசல்வதற் 	கட்டணம்	கிைடயா .	அதன்	 ைழ
வாயில்	வழியாக	உள்ேள	 ைழந்த டன்	அங் 	பணி ரி ம்	ஒ வர்	 நீங்கள்	தமிழா
எனக்	 ேகட்டார்.	 அவர்	 தமிழ்நாட்ைடச்	 ேசர்ந்தவர்	 அல்ல.	 இ ப்பி ம்	 தமிழ்
ெதரிந்தி ந்தார்.	 தமிழ்	 நாட்ைடச்	 ேசர்ந்தவர்கள்	 என	 நான்	 றிய	 உடன்	 ேமேல
ெசல் ங்கள்.	ஒ 	தற்ெகாைல	காட்சி	 ைன	(Sucide	point)	உள்ள 	என்றார்.	ஒ
ெபண்	 ன்றின்	 சிகரத்தில்	 இ ந் 	 தற்ெகாைல	 ெசய் 	 ெகாண்டதால்	 அப்ப
அைழக்கிறார்கள்	எனத்	ெதரிந் 	ெகாண்ேடன்.

	
மைல	 ன்றிற் ச்	ெசல்வதற் 	காட் 	வழிப்பாைத	ெசல்கிற .	ஒ 	கிேலா	 மீட்டர்
நைட	பயணத்திற் ப்	பிற 	அங் 	ெசன் 	அைடயலாம்.	பாைதைய	அைடவதற்
ன்	கடல்	 நீர்	ெவளிேய ம்	ஒ 	சிறிய	ஓைட.	அதன்	 மீ 	 20	அ 	 நீளத்திற் 	 2

மரத்ைத	 ேபாட் ள்ளனர்.	அ 	ஒ 	மரப்பாலம்.	அதன்	 மீ 	 நடந் 	ெசல்வ 	ஒ
பயிற்சிதான்.



மைலக் ன்ைற	 ேநாக்கி	 பயணம்	 வங் ம்	 இடத்தின்	 இ ற ம்	 ப ைமயான
தாழம் 	 மரங்கள்.	 சிகரத்ைத	 ேநாக்கிச்	 ெசல் ம்	 ேபா 	 இ ற ம்	 அடர்ந்த
கா கள்.	இ 	மைல	ஏ ம்	பயிற்சி	ேமற்ெகாள்வதற் 	ஏற்ற	இடம்.	வழியில்	அமர்ந்
ஓய் 	 எ ப்பதற் 	 என	 ஒ 	 மரத்தின்	 அ யில்	 மரப்பலைகயால்	 அைமந்த
இயற்ைகயான	இ க்ைக.	அங் 	அமர்ந்த	 ேபா 	 ேமேல	இ ந் 	 கீேழ	இறங்கிய
ஒ வர்,	மைலச்	சிகரம்	எங் 	உள்ள 	எனத்	ெதரியவில்ைல.	அ 	மிக	 ரம்	என
ஆங்கிலத்தில்	 றினார்.	 அவர்	 தனியாகச்	 ெசன்றதால்	 அந்த	 இடத்ைத
அைடயாமேல	தி ம்பி	விட்டார்.
இ ப்பி ம்	நாங்கள்	அங் 	ெசல்வ 	என	 	ெசய்ேதாம்.	இ க்ைகைய	ஒட்
ஒ 	 அபாய	 எச்சரிக்ைக	 ேபார் ம்	 ைவக்கப்பட் ந்த .	 அதற் 	 அப்பால்	 கடல்
ெதரிந்த .	 அ 	 சரி ப்	 ப தி.	 அங் 	 ெசன்றால்	 மண்	 சரிந் 	 கடலில்	 வி ம்
ஆபத் 	 உள்ள .	 நைடபாைத	 ேமல்ேநாக்கி	 ெசல்கிற .	 மரத்தின்	 ேவர்கள்
சாைலயில்	 படர்ந் 	 உள்ளன.	 வழியில்	 வி ந் 	 மட்கிப்	 ேபான	 மரத்தில்	அழகான
காளான்	இ ந்த .	அ 	பாலிேபாரஸ்	 (Polyporus)	எனப்ப ம்	 ஞ்ைச.	 ழல்	ேபால்

ண் 	விரிந் 	காணப்ப கிற .	மஞ்சள்,	ஆரஞ் ,	 ப ப் 	ஆகிய	 பல	வண்ண
ரிப்பன்கள்	 ஞ்ைசயின்	மீ 	உள்ள .
உடலில்	 வியர்ைவ	 ெகாட் 	 ேசார் 	 எற்பட்ட .	 தன்	 தலாக	 ெசல்வதால்
ெசல்லக் ய	இடம்	 ெவ 	 ெதாைலவில்	இ ப்பதாகத்	 ேதான்றிய .	 பாைதயின்
இட 	 றத்தில்	ஒ 	சரி 	 உள்ள .	அங் 	ெசன் 	 பார்த்தால்	 500	அ க் 	 கீேழ
கடல்.	ஆபத்தான	ப தி.	ேமேல	பார்த்தால்	கலங்கைர	விளக்கம்	ெதரிந்த .	ஆகேவ
இன் ம்	 சிறி 	 ெதாைலவில்	 தான்	 காட்சி	 ைன	 உள்ள 	 என்கிற	 உற்சாகம்
ஏற்பட்ட .	 அந்த	 சரி ப்	 ப திைய	 ைகப்படம்	 எ த்ேதன்.	 அ 	 இந்திய
வைரபடத்தில்	ெதன்	இந்தியா	ேபாலேவ	ெதன்ப கிற .
மீன் ம்	நைடையத்	ெதாடர்ந்த	ேபா 	எதிரில்	இந்தி	ேப ம்	 ம்பத்தினர்	தி ம்பி
வந்தனர்.	அவர்களிடம்	ேகட்ட	ேபா 	அ கில்	தான்	உள்ள .	 500	அ 	 ரம்	என
ஆங்கிலத்தில்	 றினார்கள்.	 கலங்கைர	 விளக்கத்ைத	 அைடந் ம்.	 அ
பா காக்கப்பட்ட	 ப தி.	 உள்ேள	 ைழந்தால்	 தண்டைன	 எனக்
றிப்பிடப்பட் ள்ள .	 அதைன	 ஒட் ய	 ஒற்ைறய ப்பாைத	 ஒ 	 மண்	 திட் ல்
ந்த .	அற் தமான	காட்சி	கடல்	விரிந் 	எல்ைலயற் 	ெசன்ற .

அந்த	 மண்ேமட் ன்	 எல்ைலயில்	 த ப் 	 ேவலி	 ேபாடப்பட் ந்த .	 எச்சரிக்ைக
பலைக ம்	 இ ந்த .	 அதைன	 தாண் ச்	 ெசல்லக் டா .	 ேவலிக் 	 அப்பால்
ெசங் த்தான	சரி .	அ 	கடலில்	 கிற .	மண்	திட் ன்	எதிேர	ஒ 	ெமாட்ைடக்
கர .	அங் 	ெசல்ல	 யாதவா 	த த் 	இ ந்தனர்.	அ 	500	அ 	ெதாைலவில்

க்க	 பாைறயால்	 ஆன .	 அ தான்	 தற்ெகாைல	 காட்சி	 ைன.	 அ
ெசங் த்தான .	அதிலி ந் 	 தித் 	தற்ெகாைல	ெசய் ள்ளனர்.	ஆனால்	அ
அழைக	 ரசிப்பதற்கான	காட்சி ைன.	கடல்	அைலகள்	 பாைறயின்	அ ப்ப தியில்
வந் 	 ேமாதிச்	 ெசல்கிற .	 அ 	 கடல்	 நீரிலி ந் 	 700	 –	 1000	 அ 	 உயரம்



ெகாண்டதாக	இ க் ம்.	
மண்	திட் ல்	இ ந் 	பார்த்தால்	எட் ய	 ரம்	வைர	கடலின்	விரிந்த	காட்சி.	 ன்
ற ம்	 கடலால்	 ழப்பட் ள்ள .	 எதிர் றம்	 கடல்	 மற் ம்	 இ ற ம்	 நீண்ட
ெதாைலவிற் 	அப்பால்	 தீ கள்	 உள்ளன.	 சிரமப்பட் 	 நடந் 	 ெசன்ற	 பிற ,	 ஒ
ரம்யமான	காட்சிையக்	காண	 ந்த .	அப்ப ப்பட்ட	ஒ 	இயற்ைகயின்	அழைக
ேவ 	எங் ம்	கண்டதில்ைல.

	
மண்	திட் ன்	அ கில்	ஓய் க்	 டம்	உள்ள .	சிறி 	ஓய் 	எ த்த	பிற 	தி ம்பத்
ெதாடங்கிேனாம்.	 வழியில்	 ெசங்காந்தள்	 மலைர	 காண	 ந்த .	 தமிழகத்தின்
மாநில	மலரான	ெசங்காந்தள்	ெச 	அங் ம்	 உள்ள .	 தரில்	மிக	ேவகமாக	ஓ ய
அரிய	பச்ைசப்	பாம்ைப ம்	காண	 ந்த .
எதிரில்	 ேகரளத்ைத	 ேசர்ந்தவர்கள்	 வந் 	 ெகாண் ந்தனர்.	 அவர்களிடம்
அ ைமயான	 இடம்	 என்ேறன்.	 அதில்	 ஒ 	 இைளஞன்	 நான்	 ஏற்கனேவ
	வந் ள்ேளன்.	அந்தமானில்	 ேவைல	 ெசய்கிேறன்.	 என 	 உறவினர்கள்	வந்தனர்.
அவர்கைள	அைழத் ச்	ெசல்கிேறன்	என்றார்.	வழியில்	ஒ வர்	மட் ம்	வியர்க்க	ஏறி
வந்தார்.	அவரிடம்	ெதாைலவில்	காட்சி	 ைன	உள்ள .	ஆனால்	அ ைமயான	இடம்



என	ஆங்கிலத்தில்	ெதரிவித்ேதன்.	ஏற்கேனேவ	நான்	வந் ள்ேளன்.	அ ைமயான
இடம்	என	ஆங்கிலத்தில்	பதில்	அளித்தார்.	அழகிய	காட்சி	 ைனையக்	கண்ட	ஓர்
இனிய	அ பத் டன்	தி ம்பிேனாம்.
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சி யா	 த 	 கடற்கைர	அல்ல 	 ண்டா	 பஹா 	 கடற்கைர	 (Munda	 pahad)	 என
இங் ள்ள	 கடற்கைரைய	 அைழக்கின்றனர்.	 ைழ 	 வாயிலில்	 ழல்	 நட் க்
கடற்கைர	என	 றிப்பிட் ள்ளனர்.	2004	ஆம்	ஆண் ன்	ேபா 	ஏற்பட்ட	 னாமியால்
வி ந்த	 மரம்	கடலில்	கிடக்கிற .	அைத	அப்ப ேய	விட் 	ைவத் ள்ளனர்.	அ
கடலின்	 பின் றக்	 காட்சி டன்	அழகாக	 உள்ள .	 பலர்	அங் 	 நின் 	 ைகப்படம்
எ க்கின்றனர்.	 ேம ம்	 வி ந்த	 மரங்கைளக்	 ெகாண் 	 ேசாபா,	 இ க்ைககள்,
ேமைஜ	 ேபான்றைவகைள	 உ வாக்கி ள்ளனர்.	 இைவ	 இயற்ைகயாக
உ வாக்கப்பட்ட .	 தச் 	 ேவைல	 ெசய்யப்படாதைவ.	 மிகப்	 ெபரிய
மரத் ண் கைளக்	ெகாண்ேட	இதைன	வ வைமத் ள்ளனர்.	அ 	இயற்ைகயாக
காட்சி	த கிற .	அதில்	அமர்ந் 	பலர்	 ைகப்படம்	எ க்கின்றனர்.

	
வைளந் 	ெநளிந் 	ெசல் ம்	கடற்கைர.	அ 	தீைவ	ஒட் ச்	ெசல்கிற .	இங் ள்ள
கடல்	 ஆழமில்லாத .	 கடற்கைரைய	 ஒட் 	 ெவ ரம்	 வைர	 ஆழம்
ைறந் ள்ள .	 நீர்	 மிகத்	 ெதளிவான .	 ெவண்ைமயான	 மணல்	 பரப் ,	 நீரில்



மீன்கள்,	மற் ம்	நண் கைளக்	காண	 ந்த .	அழகிய	சிறிய	மீன்கள்	கைரயின்
ஓரத்தில்	நீந் வைதக்	காணலாம்.	அைவ	நம்ைமக்	கண் 	அஞ்சி	ஓ வதில்ைல.
கடற்கைர	ஓரமாக	 நீரில்	 பயம்	இல்லாமல்	 நடந் 	ெசல்லலாம்.	 ளிப்பதற் ம்	 ஏற்ற
இடம்.	 ேஜா கள்	 பல	 கடற்கைர	 ஓரமாக	 நடந் 	 ெசல்கின்றனர்.	 இ 	 அைலகள்
ைறவான	கடல்.	கடற்கைரயின்	ஓரத்தில்	 நீரான 	பளிங் 	ேபால்	மின் வைதக்

காணலாம்.	இக்கடலின்	அழைக	அவரவர்	ரசைனக் 	ஏற்றவா 	வர்ணிக்கலாம்.
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சி யா	த 	கடற்கைரயான 	 ரிய	அஸ்தமனக்	(Sunset	View)	காட்சிக் ப்	ெபயர்
ெபற்ற	 இடம்.	 அ 	 மட் ம்	 அல்லாமல்	 ரிய	 உதயக்	 காட்சிையக்	 (Sunraise)
காணபதற் ம்	 ற் லாப்	பயணிகள்	வந் 	ெசல்கின்றனர்.	 ரிய	அஸ்தமனத்ைதக்
காண்பதற்காக	 மாைல	 ேநரத்தில்	 இங் 	 வ கின்றனர்.	 ரிய	 உதயத்ைதக்
காண்பதற்காக	மாைல	ேநரத்தில்	இங் 	வந் 	இதன்	அ கில்	உள்ள	வி திகளில்
தங் கின்றனர்.
ரியன்	 மைறதல்	 என்ப 	 தீ களின்	 மைலத்ெதாடர்	 பின்னனியில்	 நடக்கிற .
ரியக்கதிர்கள்	 கடல்	 நீரில்	 பட் 	 ெபான்	 நிறமாக	 ஒளிர்கிற .	 அ 	 அழகிய

காட்சி.	அதைனக்	 காணத்தான்	 பணத்ைத	 ெசல 	 ெசய் 	 ற் லாப்	 பயணிகள்
அங் 	 கின்றனர்.
மாைல	ெபா தில்	கடல்	உள்	வாங் கிற .	உள்	வாங்கிய	பிற 	கடல்	மணல்	அைல
அைலயாக	ப ந் ள்ள .	ெவண்	மணல்	பரப்பில்	 ரிய	ஒளியில்	அைவ	பிரகாசமாக
மின் வைதக்	காணலாம்.	இப்ப 	இயற்ைகயின்	அழகிைன	பல்ேவ 	காட்சியாகக்
கண் 	மகிழலாம்.	சில	இடங்களில்	வண்டல்	மணல்	 (Sylvan	 sand)	காட்சிைய ம்
காணலாம்.	கடல்	உள்வாங் ம்	ேபா 	கடலில்	மைறந்தி ந்த	பாைறக ம்	ெவளிேய
ெதரி ம்.
சி யா	 த 	 தீ 	அ கில்	 பட 	 சவாரி ம்	 	 உண் .	அதன்	 லம்	 ட்	 தீ 	 (Rutt
Island)	 மற் ம்	 சிண் 	 தீ 	 (Cinque	 Island)	ஆகிய	இடங்க க் ம்	 பயணிகள்
ெசல்கின்றனர்.	 ேம ம்	 கலாபத்தர்	 (Kalapathar)	 என்ற	 இடத்தில்	 நைடபயிற்சி
ேமற்ெகாள்கின்றனர்.	இங் 	க ம்பாைறகள்	மற் ம்	கடற்கைர ம்	உள்ள .	சி யா
த 	 பயணம்	 ெசல்லக்	 யவர்கள்	 இப்ப 	 பல்ேவ 	 இடங்கைளக்	 காணலாம்.

க்க	 இ 	 ஒ 	 பய ள்ள	 ற் லாத்	 தலம்	 என்பதில்	 மாற் க்	 க த்ேத
கிைடயா .		
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பாம் 	 என்ப 	 ஒ 	ஊர்வன	 விலங்கா ம்.	 இதற் 	 நீளமான	 உட ம்,	 சி

தைல ம்	 உள்ள .	 பாம்பிற் 	கால்கள்	மற் ம்	கா கள்	கிைடயா .	 பாம்பின்	 மீ
உள்ள	 ேதாலான 	 ெசதில்களால்	 டப்பட் க் ம்.	 றிப்பிட்ட	 காலத்திற் 	 ஒ
ைற	 பாம் 	 தன 	 ேதாைல	 உரித் 	 வி ம்	 பண் 	 ெகாண்ட .	 பாம் கள்	 நீரில்

நன்றாக	 நீந் ம்	 ஆற்றல்	 பைடத்தைவ.	 உலகில்	 மார்	 2700	 வைகயான	 பாம்
இனங்கள்	உண் .	இந்தியாவில்	 மார்	230	பாம் 	இனங்கள்	உள்ளன.	இவற்றில்	50
இனப்	பாம் கள்	மட் ேம	நச் த்தன்ைம	ெகாண்டைவ.
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பாம் கள்	பல்ேவ 	நிறங்ெகாண்டைவ.	அவற்றில்	பச்ைச	நிறம்	ெகாண்ட	பாம் க ம்
உள்ளன.	 ெபா வாக	 பச்ைச	 நிறப்	 பாம் கள்	 விஷத்	 தன்ைமயற்றைவ.	 அல்ல
ைறவான	விஷம்	ெகாண் க் ம்.	 உயிைர	 ேபாக் ம்	அளவிற் 	விஷத்தன்ைம

கிைடயா .	அந்தமான்	தீ களி ம்	பச்ைச	நிற	பாம் கள்	வாழ்கின்றன.
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அந்தமானில்	 வாழக் ய	 பச்ைசப்	 பாம்ைப	 அந்தமான்	 பச்ைச	 நிற	 ெவண்கல
மரப்பாம் 	 (Andaman	 Green	 Bronzeback	 Tree	 Snake),	 அந்தமான்	 ெவண்கல

ப்	 பாம் 	 (Andaman	 Bronzeback)	 மற் ம்	 அந்தமானன்	 ப்ேரான்ஸ்நாட்டர்
(Andamanen	 Bronzenatter)	 ேபான்ற	 ெபயர்களில்	 அைழக்கிறார்கள்.	 இதன்
விலங்கியல்	 ெபயர்	 ெடன் ரிலாபிஸ்	 அந்தமாெனன்சிஸ்	 (Dendrelaphis
andamanesis)	 என்பதா ம்.	இப்பாம் 	அந்தமான்	 தீ களில்	 மட் ேம	வாழக் ய
றிப்பிட்ட	இடவாழ்	விலங்கா ம்.	ஆகேவ	இ 	அரிய	இனத்ைதச்	ேசர்ந்த .	இ

அந்தமான்	மற் ம்	லிட் ல்	அந்தமான்	தீ களில்	மட் ேம	வாழ்கின்ற .

	
இப்பாம் 	அழகிய	நிறம்	ெகாண் ள்ள .	ெப ம்பா ம்	மரங்களில்	வசிக்கின்ற .
மரக்கிைளகளில்	 ேவகமாகப்	 பயணம்	 ெசய் ம்.	 ஒ 	 கிைளயிலி ந் 	 அ த்தக்
கிைளக் 	 தாவிச்	 ெசல்லக்	 ய .	 இைவ	 இைரைய	 பி ப்பதற்காக	 மரத்ைத
விட் 	 கீேழ	 தைரக் 	 வ கின்றன.	 மரத்தில்	 இ க் ம்ேபா 	 இதைன	 எளிதில்
கண் பி க்க	 யா .	 இதன்	 பச்ைச	 நிறம்,	 இைலகளின்	 பச்ைச	 நிறத் டன்
கலந் 	 வி வதால்	 காண்ப 	 அரி .	 இ ப்பி ம்	 ற் லாப்	 பயணிகளின்



பார்ைவயில்	இைவ	 ெதன்பட் 	வ கின்றன.	 பகல்	 ெபா தில்,	இதன்	 மீ 	 ரிய
ஒளிப கிற .	 அப்ேபா 	 பாம்பின்	 உடல்	 பிரகாசமாக	 மின் கிற .	 நாங்க ம்
சி யாத 	என் ம்	தீவில்	அைமந் ள்ள	வனப்ப தியில்	இப்பாம்ைபக்	கண்ேடாம்.	
இப்பாம் 	 தைரயில்	 மிக ம்	 ேவகமாக	 ஊர்ந் 	 ெசன்ற .	 மார்	 4	 அ 	 நீளம்
ெகாண்ட .	 	 	 	 4	 ைகப்படங்கைள	 எ த்ேதன்.	அ 	ெசல்லக்	 ய	 ேவகத்தில்

	பாம்ைப ம்	படம்	எ க்க	 யவில்ைல.	ச கின்	உள்ேள	 ைழந் ,	 ைழந்
ேவகமாகச்	 ெசன்ற .	 எ த்த	 ைகப்படங்கைளப்	 பார்த்தால்	அதன்	 தைலப்ப தி
கிைடக்கவில்ைல.	 ேம ம்	 அ 	 ஒ 	 பச்ைச	 நிற	 பிளாஸ் க்	 கயி 	 ேபாலேவ
ைகப்படத்தில்	காட்சியாகத்	ெதரிகிற .
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இப்பாம்ைப	 தன்	 தலாக	1871	ஆம்	ஆண் ல்	ஆண்டர்சன்	(Anderson)	என்பவர்
அறிவியல்	 ர்வமாக	விவரித் 	ெபயரிட் ள்ளார்.	இப்பாம் 	100	–	130	ெச.மீ	 நீளம்
வைர	வளரக் ய .	 ெமல்லிய,	 நீண்ட	 உடைலக்	 ெகாண் ள்ள .	 ேதாலின்	 மீ
ெமன்ைமயான	ெசதில்கள்	 ள்ளன.	 ல்லின்	பச்ைச	நிறத் டன்	மஞ்சள்	கலந்த
பச்ைச	நிறத்தில்	அதன்	ேமல்பாகம்	உள்ள .	உடலின்	அ ப்ப தி	ெவளிறிய	பச்ைச
நிற ம்,	விளிம் ப்	ப தி	க ப் 	நிறத்ைத ம்	ெகாண் ள்ள .
தைல	 தட்ைடயாக ம்,	 க த்ைத	 விட	 நீண் 	 இ க்கிற .	 தைலப்ப தி	 பச்ைச
நிறம்	ெகாண்ட .	உத கள்	மற் ம்	கீழ்த்தாைட	ெவளிர்	மஞ்சள்	அல்ல 	ெவளிறிய
பச்ைச	 நிற ைடய .	 க் ப்ப தியிலி ந் 	 க ப் 	 நிறக்ேகா 	 கண்களின்
இ றம்	ெசல்கிற .	 நாக் 	 சிகப் 	 நிற ம்,	அதன்	 னிப்ப தி	 மட் ம்	 க ைம
நிற ம்	 ெகாண்டதாக	 உள்ள .	 ெபரிய	 கண்க ம்	 அதில்	 வட்ட	 வ வமான
கண்மணிக ம்	 உள்ளன.	 இளம்	 வாலிபப்ப வ ைடய	 பாம் களின்	 ேமல்ப தி
ெவண்கலம்	ேபால	ஒளிர்கிற .
இப்பாம் கள்	 ரிய	ஒளிைய	மிக ம்	ேநசிக்கின்றன.	பகல்	ெபா தில்	 தர்	 மீ ம்,
மரங்களின்	 மீ ம்	 ப்பாக	 ெசயல்ப ம்.	 மிக	 நீண்ட	 ரத்திற் 	 ஒ
கிைளயிலி ந் ,	 மற்ெறா 	 கிைளக் 	 தாவிக் திக் ம்.	 ேமாசமான
ப வநிைலயின்	 ேபா 	 மட் ம்	 ப்பின்றி	 காணப்ப ம்.	 இ 	 ச்ச	 பாவம்
ெகாண்ட .	ைகயில்	 பி த்தால்	 பல ைற	 க க் ம்.	 க த்த	இடத்தில்	ஒ 	 மணி
ேநரம்	வைர	வீக்கம்	இ க் ம்	என	ஆய்வாளர்கள்	 கின்றனர்.
இதன்	 க்கிய	 உண 	 பல்லிகள்,	ஓனான்,	தவைளகள்,	 ேதைரகள்	 மற் ம்	 சிறிய
பறைவகள்	ேபான்றைவ	ஆ ம்.	பல்லிகைளப்பி ப்பதற்காக	மரக் ைரகள்	வழியாக
வீட் ல்	 ைழவ ம்	 உண் .	 பாம்பின்	 மீ 	 உள்ள	தவறான	 நம்பிக்ைக	காரணமாக
இைவ	 ெகால்லப்ப கின்றன.	 சாைலப்ப தியில்	 வாகனங்களால்	 அ ப்பட்
இறக்கின்றன.	 பாம்ைபப்	 பற்றி	 ேபாதிய	 விழிப் ணர் 	 இல்லாத	 காரணத்தால்
இப்பாம் க க் 	 அச் த்தல்	 ெதாடர்ந் 	 நடக்கிற .	 ேம ம்	 ப வநிைல
மாற்றத்தின்	காரணமாக ம்,	இப்பாம் 	இனம்	அழிந் 	ேபா ம்	விளிம் 	நிைலயில்
உள்ள .
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ேஹவ்லாக்	 தீவான 	 (Havelock	 Island)	 ேபார்ட்	 பிேளரில்	இ ந் 	 57	 கி.மீ

ெதாைலவில்	 உள்ள .	அந்தமானில்	 உள்ள	 ெபரிய	 தீ களில்	இ ம்	 ஒன்றா ம்.
	 	 	 	 	 இ 	 8	 கி.மீ	அகல ம்,	 மார்	 113.93	 ச ர	 கிேலா	 மீட்டர்	 பரப்பளைவ ம்
ெகாண்ட .	 இத்தீ 	 58.5	 கி.மீ	 நீளமான	 கடற்கைரையக்	 ெகாண் ள்ள .
இத்தீவின்	 மிக	 உயரமான	 ப தி	 உ டாங்க	 (Yulutang)	 என்பதா ம்.	 இ 	 கடல்
மட்டத்திலி ந் 	548	அ 	(167	மீட்டர்)	உயரத்தில்	அைமந் ள்ள .	இத்தீவில்	2011
ஆம்	 ஆண் ல்	 எ த்த	 மக்கள்	 ெதாைகக்	 கணக்ெக ப்பின்ப 	 6351	 ேபர்
வசிக்கின்றனர்.

இ 	 கிேரட்	அந்தமான்	 (Great	 Andaman)	 சங்கிலிையச்	 ேசர்ந்த	ஒ 	 தீ .
இ 	 ெதற் 	அந்தமான்	 மாவட்ட	 நிர்வாகத்தின்	 எல்ைலக் 	 உட்பட்ட .	 பிரிட் ஷ்
ஆட்சிக்காலத்தில்	ஆங்கிேலயத்	தளபதியாக	இ ந்த	ெஹன்றி	ேஹவ்லாக்	(Henry
Havelock)	என்பவரின்	நிைனவாக	ேஹவ்லாக்	என	இத்தீவிற் ப்	ெபயரிடப்பட்ட .
1971	ஆம்	ஆண் ல்	பங்களாேதஷ்	பிரிவிைன	நடந்தேபா 	ஏற்பட்ட	ேபாரின்	ேபா
வங்க	 ேதசத்ைதச்	 ேசர்ந்த	 அகதிகள்	 ேஹவ்லாக்	 தீவில்	 ேயறினர்.	 ஆகேவ
வங்காள	ெமாழி	ேப பவர்கள்	அதிகமாக	உள்ளனர்.



		
இத்தீவில்	 ேகாவிந்தா	 நகர்	 (Govinda	 Nagar),	விஜய்	 நகர்	 (Vejoy	 Nagar),

ஷியாம்	நகர்	 (Shyam	Nagar),	கி ஷ்ண	நகர்	 (Kishna	Nagar),	ராதா	நகர்	 (Radha
Nagar)	 என	 5	 கிராமங்கள்	 உள்ளன.	 ேம ம்	 ஷியாம்	 நக க் ம்,	 கி ஷ்ணா
நக க் ம்	 இைடயில்	 உள்ள	 சாைலயி ம்	 மக்கள்	 வசிக்கின்றனர்.	 இங் ள்ள
கிராமங்களில்	 ேகாவிந்தா	 நகரில்	 மிக	 அதிகமாக	 மக்கள்	 வசிக்கின்றனர்.
இத்தீவின்	 வடக் 	 ைனயில்	 ஒ 	 கலங்கைர	 விளக்கம்	 2005	 ஆம்	 ஆண் ல்
நி வப்பட்ட .	 இ 	 ேகாவிந்தா	 நக க் 	 அ கில்	 உள்ள .	 ேம ம்	 2018	 ஆம்
ஆண் 	 சம்பரில்	 ேஹவ்லாக்	 தீவின்	ெபயைர	 ஸ்வராஜ்	 தீ 	 (Swaraj	 Island)	என
ெபயர்	மாற்றம்	ெசய் ள்ளனர்.
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அந்தமானில்	 உள்ள	 ற் லாத்	 தளங்களில்	 ேஹவ்லாக்	 தீ ம்	 ஒன் .	 மிக
க்கியமான	 ற் லாத்	 தீவாக	ேஹவ்லாக்	க தப்ப கிற .	இத்தீவில்	ராதா	நகர்

கடற்கைர,	 எலிெபன்ட்	 கடற்கைர,	 விஜய்	 நகர	 கடற்கைர	 மற் ம்	 காலா	 பாத்தர்
கடற்கைர	என	பல	கடற்கைரகள்	உள்ளன.	ேமற் க்	கடற்கைரயில்	கடற்கைர	எண்	7
என்ற	 எண்ைணக்	 ெகாண்ட .	 ராதா	 நகர்	 கடற்கைர	 ஆ ம்.	 இ 	 ஆசியாக்
கண்டத்தில்	 மிக ம்	 த்தமான	 மற் ம்	 அழகான	 கடற்கைர	 என்ற	 சிறப்ைபப்
ெபற் ள்ள .	 இதைன	 2004	 ஆம்	 ஆண் ல்	 ைடம்	 பத்திரிக்ைக	 ேதர் 	 ெசய்
அறிவித்த .
ராதா	 கடற்கைர	 த்தமாக ம்,	 ெவண்ைமயான	 மணல்	 பரப்ைப ம்	 ெகாண்ட .
ெவளிநாட் ப்	 பயணிகள்	 இங் 	 அதிகம்	 வந் 	 ெசல்கின்றனர்.	 ேதனில
வ பவர்க க் 	 ஏற்ற	 இடம்.	 இ 	 உலகளவில்	 பிரபலமான	 கடற்கைர.	 இங்ேக
கட க் 	அ யில்	உள்ள	பவளப்	பாைறகைள	கண் 	மகிழலாம்.	 ரிய	அஸ்தமனக்
காட்சிையக்	காண்பதற்காக	 ற் லாப்	பயணிகள்	இங் 	மாைலயில்	 கின்றனர்.
எலிெபன்ட்	 பீச்	 எனப்ப ம்	 யாைனக்	 கடற்கைர	 ராதா	 நகர்	 கடற்கைரக்
அ கிேலேய	உள்ள .	இங்ேக	நடந்ேத	ெசன் 	விடலாம்.	ப கம்	ேபான்ற	நீர்	பரப் ம்,
அ கில்	ப ைமயான	கா ம்	உள்ள .	இங் 	யாைன	மீ 	சவாரி	ெசய்யலாம்.	ராஜன்
என்ற	 கடலில்	 நீந் ம்	யாைன	இங் ள்ள .	 75	வய க் 	 ேமல்	ஆன	இந்த	ஒ
யாைன	 மட் ம்	 கடலில்	 நீந் கிற .	 யாைனகள்	 ெபா வாக	 கடலில்	 நீந்தா .
ஆனால்	இந்த	யாைனக் 	சி 	வயதிேலேய	நீச்சல்	கற் த்	தந்ததால்	இ 	கடலில்
நீந் கிற .	 சில	 பயணிகள்	 இந்த	 யாைன டன்	 ேசர்ந் 	 நீந்தி ள்ளனர்.
ெவளிநாட் ச்	 ற் லாப்	 பயணிகள்	 ராஜன்	 யாைன டன்	 ேசர்ந் 	 ைகப்படம்
எ த் க்	ெகாள்ள ம்	அத டன்	கடலில்	நீந்த ம்	வி ப்பம்	ெகாண் ள்ளனர்.



	
விஜய்	நகர	கடற்கைர ம்	 ற் லாப்	பயணிகைள	ெவ வாகக்	கவர்ந்தி க்கிற .
இங் 	 ஸ் பா	 ைடவிங்	 லம்	 பவளப்	 பாைற,	 அழகிய	 மீன்கைள ம்	 கண்
மகிழ்கின்றனர்.	இங் 	ைகவிைனப்	ெபா ட்க ம்,	கடல்	மற் ம்	கடல்	சிப்பிகளால்
ெசய்யப்பட்ட	ெபா ட்க ம்	கிைடக்கின்றன.
எலிெபன்ட்	 கடற்கைரக் 	 5	 என்ற	 எண்	 ெகா க்கப்பட் ள்ள .	 விஜய்	 நகர்
கடற்கைரக் 	3	எண் ம்,	காலாபாந்தர்	(Kalapanthar)	என்ற	கடற்கைரக் 	எண்	1
எனக்	 ெகாண் ள்ள .	 ேஹவ்லாக்	 தீவில்	 உள்ள	 அைனத் க்	 கடற்கைரக ேம
அழகான	 ற் லாப்	ப திளாக	உள்ளன.	இங் 	ஒ நாள்	தங்கி	அைனத் ம்	கண்ட
பிற 	ேபார்ட்	பிேளர்	தி ம்பலாம்.
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பாரடங்	 (Baratang)	என்ப 	அந்தமானில்	உள்ள	ஒ 	 தீ .	இதைனப்	பாரடாங்
தீ 	 என் ம்	 அைழப்பார்கள்.	 இந்த	 தீ 	 ேபார்ட்	 பிேளரில்	 இ ந் 	 150	 கி.மீ
ெதாைலவில்	அைமந் ள்ள .	இ 	242.6	ச ர	கிேலா	மீட்டர்	பரப்பள 	ெகாண்ட .
இந்த	 தீவின்	 வடக்ேக	 ந 	அந்தமான்	 தீ ம்,	 ெதற்ேக	 ெதற் 	அந்தமான்	 தீ ம்
அைமந் ள்ளன.	 ேம ம்	 இத்தீவிற் க்	 கிழக்ேக	 14	 கி.மீ	 ெதாைலவில்	 ரிட்சி
(Ritchie)	 என் ம்	 தீ ம்	 உள்ள .	 இத்தீ 	 வடக் 	 மற் ம்	 மத்திய	 அந்தமான்
நிர்வாக	 மாவட்டத்தின்	 கீழ்	 உள்ள .	 நிர்வாகத்தின்	 அ ப்பைடயில்	 ரங்கட்
தா க்காவின்	கீழ்	பாராடங்	ெசயல்ப கிற .

இத்தீவிற் 	 ராஞ்சிவாலாஸ்	 தீ 	 (Ranchiwalas)	என்கிற	மற்ெறா 	ெபய ம்
உண் .	19	ஆம்	 ற்றாண் ன்	இ தியில்	ராஞ்சி	நகரம்	அரசியல்	எ ச்சி	கண்ட .
அதனால்	 பலர்	கிறிஸ் வ	 மிஷனரிகளின்	 லம்	கிறிஸ் வ	 மதத்திற் 	 மாறினர்.
பிரிட் ஷ்	 அர 	 வ ங்காலத்ைதக்	 க த்தில்	 ெகாண் 	 அந்தமான்	 மற் ம்
நிக்ேகாபர்	தீ களில்	பயிரிட	 	ெசய்த .	அதன்	அ ப்பைடயில்	பாராடங்	தீவில்
பயிர்	ெசய்வதற்காக	ராஞ்சியில்	இ ந் 	ெதாழிலாளர்கள்	அங் 	 ேயறினார்கள்.
அதன்	 லமாக	 ராஞ்சி	 ெதாழிலாளர்கள்	 ஒ 	 திய	 வாழ்க்ைகைய	 பாராடங்கில்
ஏற்ப த்தினர்.

பாராடங்கில்	கடல்	ேபாக் வரத்திற்காக	1985	ஆம்	ஆண் ல்	அதன்	கிழக்
றத்தில்	ஒ 	கலங்கைர	விளக்கம்	அைமக்கப்பட்ட .	ஒ 	 ரங்க்	சாைல	பாராடங்
ரங்கட்	(Rangat)	மற் ம்	மாயாபந்தர்	(Mayabunder)	ஆகியவற்ைற	இைணக்கிற .

பாராடங்	 ஒ 	 மிக	 க்கியமான	 ற் லாத்	 தலமாக	 விளங்கி	 வ கிற .
இப்ப தியில்	 ேசற் 	 எரிமைல	 (Mud	 volcano),	 ண்ணாம் ப்	 பாைற	 ைக
(Limestone	cave),	கிளி	தீ 	(Parrot	Island)	மற் ம்	பா ரா	கடற்கைர	(Baludera
Beach)	ஆகியன	உள்ளன.	ஆகேவ	இங் 	வ டம்	 வ ம்	 ற் லாப்	பயணிகள்
வந் 	ெசல்கின்றனர்.	ஆனால்	பாராடங்	தீ 	பயணம்	என்ப 	ஒ 	சாகசம்	நிைறந்த
(Adventurous)	பயணமாகேவ	க தப்ப கிற .
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ஜிர்காடங்	 (Jirkatang)	 என்ப 	 ஒ 	 சிறிய	 கிராமம்.	 இ 	 ெதற் 	 அந்தமான்
மாவட்டத்தில்	இடம்	ெபற் ள்ள .	இைத	ஒட் 	 77	சி 	கிராமங்கள்	உள்ளன.	இ
ஒ 	ெவப்பமண்டலப்	 ப தி.	இந்தப்	 ப தி	 வ ம்	 மரங்கள்	 மற் ம்	 கடல்வாழ்
உயிரினங்கள்	 அதிகம்	 வாழ்கின்றன.	 கார்	 மற் ம்	 பஸ்	 லம்	 பயணம்
ெசய்கின்றனர்.
ஜிர்காடங்கில்	 ஒ 	 ேசாதைனச்சாவ 	 (Check	 post)	 உள்ள .	 அதைன	 அ த்
ஜாரவா	பழங் 	(Jarawa	Tribe)	மக்கள்	வாழக் ய	காட் ப்ப தி	உள்ள .	அந்த
வனப்	 ப திையக்	 கடந் தான்	 பாராடங்	 தீவிற் ச்	 ெசல்ல	 ேவண் ம்.	 இந்த
வனப்ப தி	வழியாக	1970	ஆம்	ஆண் ல்	அைமக்கப்பட்ட	 ரங்க்	ேரா 	ெசல்கிற .
20	 ஆண் க க் 	 ன் 	 வைர	 இந்த	 வழியாகப்	 பயணம்	 ெசய்வ 	 என்ப
ஆபத்தானதாக	இ ந்த .	ஏெனனில்	ஜாரவா	பழங் 	இன	மக்கள்	வா ம்	காட்
வழியாக	 நாம்	 ெசல்வைத	 அவர்கள்	 ஏற் க்	 ெகாள்ளவில்ைல.	 அவர்களால்
தாக்கலாம்.	 ஆகேவதான்	 இந்த	 வழியாகச்	 ெசல் ம்	 பயணம்	 ஒ 	 சாகசப்
பயணமாகக்	க தப்பட்ட .
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பாராடங்கிற் ச்	ெசல்ல	என்றால்	அதிகாைலயில்	 றப்ப வ 	 நல்ல .	 பஸ்	மற் ம்
வாடைக	 கார்	 லம்	 பயணம்	 ெசய்யலாம்.	 நான்,	 என 	 மைனவி	 தில்ைலக்கரசி,
மகன்	 ேஹாசிமின்	ஆகிய	 வ ம்	அதிகாைல	 3	 மணிக்ேக	 தயாராகிவிட்ேடாம்.
அப்ப திக் ச்	ெசல்வதற் 	என	உரிைம	ெபற்ற	வாடைக	வாகனத்தில்	காைல	3.15
மணிக் 	 றப்பட்ேடாம்.	ேபார்ட்	பிேளரில்	இ ந் 	பாராடங்	ெசன் 	வர	கட்டணமாக
.5,000	வ ல்	ெசய்கிறார்கள்.	இதில்	எந்த	ேபர ம்	கிைடயா .

		
ேபார்ட்	 பிேளரில்	 இ ந் 	 ஜிர்காடங்	 ெசல் ம்	 பாைத	 ண் ம்,	 ழி மான .
ஆகேவ	 வாகனம்	 ெம வாகச்	 ெசல்கிற .	 பல	 வாகனங்கள்	அதிகாைலயிேலேய
அவ்வழியாகச்	 ெசன் 	 ெகாண் க்கிற .	 ஏெனன்னறால்	 ஜிர்காடங்	 இடத்தில்
உள்ள	ேசாதைனச்	சாவ 	வழியாக	காைல	6	மணி,	9	மணி,	12,	மணி	மற் ம்	மாைல
3	மணி	என்ற	கால	அட்டவைண	அ ப்பைடயில்	மட் ேம	ஜாரவா	பா காக்கப்பட்ட
வனப்ப தியில்	(Jarawa	Reserve)	வாகனங்கள்	அ மதிக்கப்ப கின்றன.	10	–	20
வாகனங்கள	 ஒன் 	 ேசர்ந் ,	 ஒ 	 பா காப் 	 வைளயத்தின்	 (Convoy)
கட் ப்பாட் ற் ள்	 ெகாண் 	 வரப்பட்ேட	 வாகனங்கள்	 அ ப்பப்ப கின்றன.	 இ
ஜாரவா	 பழங் 	 மக்க க் ம்	 ற் லா	 ெசல் ம்	 பயணிகள்	 ஆகிய	 இ
பிரி க க் ம்	ெசய்யப்ப ம்	பா காப்பா ம்.
ஜிர்காடங்ைக	 அதிகாைல	 4.45	 மணிக் 	 ெசன் 	 ேசர்ந்ேதாம்.	 பிற 	 ஒ
விண்ணப்பப்	 ப வத்தில்	 எங்கள்	 ெபயர்,	 விலாசம்,	 ெதாைலேபசி	 எண்	 என
அைனத்ைத ம்	 எ திக்	 ெகா த்ேதாம்.	 பிற 	 நாங்கள்	 ெசல் ம்	 வாகனத்தின்



எண்,	ஓட் னர்	ெபயர்,	விலாசம்	அைனத் ம்	அந்த	 ப வத்தில்	ஓட் னர்	எ திக்
ைகெயாப்பம்	 இட் 	 அ மதி	 ெபற்றார்.	 ேசாதைனச்	 சாவ யில்	 ேபாலீஸ்	 மற் ம்
வனத் ைறயினர்	 உள்ளனர்.	அவர்களின்	அ மதி	ெபற்ற	 பிறேக	 பாராடங்	ெசல்ல

ம்.
சரியாக	 6	 மணிக் 	வண் 	 றப்ப ம்.	அதற் ள்	 காைலக்	 கடன்	 த் ,	 பன்
சாப்பிட் 	 விட் 	 வண் க் 	 5.45	 மணிக் ள்	 தி ம்பி	 வந் விட	 ேவண் ம்	 என
எங்கள	ஓட் னர்	அறி த்தினார்.	ேசாதைனச்	சாவ 	அ கில்	கழிப்பிட	வசதிகள்
இ ந்தன.
ேசாதைனச்	சாவ ைய	ெந ங் வதற் 	 ன்பாக	இ றங்களி ம்	 	கைட	மற் ம்
பன்	கைடகள்	இ ந்தன.	கைடயிலி ந் 	இந்தி,	ெபங்கால்,	தமிழ்,	ஆங்கிலம்	என

பல	ெமாழிகளில்	கைடகாரர்கள்,	 ற் லாப்	பயணிகைள	 வி,	 வி	அைழத்தனர்.
ம ைர	 மல்லி	 	இட்லி	வாங்க….	 என	தமிழில்	 பலமான	 ரல்	ஒலித்த .	இங்
தமிழர்கள்,	 ெபங்காலி	 மற் ம்	 இந்தி	 ேப பவர்கள்	 உள்பட	 பலர்	 கைடகள்
ைவத்தி க்கின்றனர்.	 அ 	 தவிர	 இவர்கள்	 தமிழ்,	 ெபங்காலி,	 இந்தி	 என
ெமாழிகளில்	ேப ம்	திறைம	ெகாண்டவர்களாக	உள்ளனர்.
பாராடங்கில்	 பன்	கைட	 ைற .	 பன்	கிைடப்ப 	சிரமம்.	ஆகேவ	ஜிர்காடங்கில்
சாப்பிட் 	 வி ங்கள்	 என	 ைரவர்	 றினார்.	 அதன்	 அ ப்பைடயில்	 காைல	 5
மணிக் 	 பன்	சாப்பிட்ேடாம்.	என்	வாழ்நாளில்	 தன்	 தலாக	காைல	5	மணிக்
பன்	சாப்பிட்ேடன்.	இ 	ஒ 	 திய	அ பவம்.	ேம ம்	அந்தமான்	 தீவில்	காைல	 5

மணிக் 	 ரியன்	ஒளி	வந் வி ம்.	மாைல	5	மணிக் 	எல்லாம்	இ ட்டாகிவி ம்.
இ 	 ட	ஒ 	 திய	அ பவம்தான்.	ம ைரையச்	ேசர்ந்த	கைடகாரரின்	கைடயில்
டச் ட	இட்லி	கிைடத்த .	அவரிடம்	ேகட்டேபா ,	அவர்க க் 	 வீ ,	நிலம்	என

ஜிர்காடங்	கிராமத்தில்	உள்ள 	என	 றினார்.
காைல	 6	 மணிக் 	 வாகனங்கள்	 ெசல்ல	 அ மதி	 கிைடத்த .	 ஒ 	 பா காப்
வைளயத்தில்	 வாகனங்கள்	 ஒேர	 ேவகத்தில்	 பயணித்தன.	 ஜாரவா	 பா காப்
வனப்ப தியான 	 50	 கி.மீ.	 நீளம்	 ெகாண்ட .	 இப்ப தியில்	 வாகனத்ைத
நி த்தக் டா .	தாவரங்கள்	உள்பட	எைத ம்	 ைகப்படம்	எ க்கக் டா .	ஜாரவா
மனிதர்கைளக்	 கண்டால்	 ைகப்படம்	 எ க்கக் டா .	 ேம ம்	 அவர்க க்
எ ம்	 வழங்கக் டா 	 ேபான்ற	 உத்தர 	 பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள .	 மீ ேவா க்
தண்டைன ம்,	அபராத ம்	விதிக்கப்ப கிற .	
ரங்க்	ேராட் ன்	இ ற ம்	அடர்ந்த	கா கள்.	இந்தக்	காட் ன்	உள்ப தியில்தான்

ஜாரவாக்கள்	 வாழ்கிறார்கள்.	 அவர்களில்	 சிலர்	 ரங்க்	 ேராட் ற் 	 வ வ ண் .
அவர்கைளக்	காண்ப 	என்ப ம்	 ற் லாப்	பயணிகளின்	வி ப்பமா ம்.	நாங்கள்
ஒ 	ெபண்	மற் ம்	 ன் 	 ழந்ைதகைளக்	கண்ேடாம்.	ெபண்	தன 	 கத்தில்
சிகப் 	வண்ணத்ைதப்	 சி	இ ந்தார்.	வாகனத்ைதப்	பார்த் 	ஏேதா	 ச்சலிட்ட
மட் ம்	ெதரிந்த .
வாகனங்கள்	அைனத் ம்	 50	 கி.மீ.	 பயணத்திற் ப்	 பிற 	 ஒ 	 பட த் ைறைய



அைடந்த .	அைனவ ம்	அங்ேக	இறக்கப்பட்டனர்.	 பட த்	 ைறயில்	மிகப்ெபரிய
பட 	 (Jungar)	 இ ந்த .	 அதில்	 பஸ்,	 ேவன்,	 உள் ைரச்	 ேசர்ந்த	 வாகனங்கள்
ஆகியவற்ைற	படகில்	ஏற்றினார்கள்.	 ற் லா	பயணிகள்	ஒ வ க் 	 க்கட்	 பாய்
பத் 	 என	 வ லிக்கப்பட்ட .	 அந்த	 ெபரிய	 விைசப்	 படகில்	 வாகனங்க டன்
ேசரந் 	கடலில்	பயணம்	ெசய்ேதாம்.	ஒ 	கிேலா	மீட்ட க் 	அப்பால்	உள்ள	பாராடங்
பட 	 ைறைய	அைடந்ேதாம்.	 பாராடங்	 உங்கைள	 வரேவற்கிற 	 என்கிற	 ேபார்
அைனவைர ம்	வரேவற்ற .

	
பாராடங்கில்	 இ ந் தான்	 ற் லாப்	 ப திக க் ச்	 ெசல்ல	 ேவண் ம்.	 ஒேர
நாளில்	இடங்கைளப்	பார்க்க	 யா .	அங் 	தங்கி	பார்த் 	வரலாம்.	வண் ைய
வாடைகக் 	எ த் 	ெசல்பவர்	 றிப்பிட்ட	ேநரத்திற் ள்	தி ம்பிச்	ெசல்ல	ேவண
இ க் ம்.	அதற் ள்	பார்க் ம்	இடத்ைதத்	திட்டமிட	ேவண் ம்.
நாங்கள்	ேசற் 	எரிமைலக் ச்	ெசன் 	வி ம்பிேனாம்.	பாராடங்கில்	தமிழ்நாட்ைடச்
ேசர்ந்த	 சிலர்	 கைட	ைவத்தி க்கின்றனர்.	அந்தமான்	 தீவில்	 ெதன்ைன	 மரங்கள்
அதிகம்	 இ ந்தா ம்	 இளநீர்	 ப்ப 	 மற் ம்	 நாற்ப 	 பாய்க் 	 விற்பைன
ெசய்கின்றனர்.	 ஒ 	 ெபரிய	 இளநீர்	 40	 பாய்.	 அதில்	 2	 ஸ்ட்ரா	 ேபாட் க்
ெகா க்கிறார்கள்.	 இரண் 	 ைககளால்	 பி ப்பேத	 சிரமம்.	 ஒ 	 ஸ்ட்ரா	 வழியாக



இளநீைர	 உரி ம்	 ேபா ,	 மற்ெறா 	 ஸ்ட்ரா	 வழியாக	 காற் 	 உள்ேள	 ெசல்கிற .
அப்ேபா தான்	நீைர	உறிஞ்சிக்	 க்க	 ம்.	இ 	 ட	ஒ 	 திய	அ பவம்தான்.
பாராடங்	 பட 	 ைற	 மிக	 அழகான .	 எதிேர	 ப ைமயான	 தீ கள்
ெதன்ப கின்றன.	 ெபரிய	 பட க ம்	 றிப்பிட்ட	 ேநரத்தில்	 மட் ேம
றப்ப கின்றன.	 ம றத்திலி ந் 	 வந்த	 பிற 	 அதில்	 உள்ள	 வாகனங்க ம்,
ற் லாப்	 பயணிக ம்	 இறங்கிய	 பிற 	 மீன் ம்	 அதில்	 பஸ்,	 லாரி,	 கார்	 உள்பட்

வாகனங்கள்	ஏற்றப்பட்டன.	பயணிக ம்	ஏறிக்	ெகாண்ட	பிற 	ெபரிய	விைசப்	பட
றப்பட் ச்	ெசன்ற .
எங்க ைடய	 வாகனம்	 நி த்தப்பட்ட	 இடத்திற் 	 மீண் ம்	 வந் 	 ேசர்ந்ேதாம்.
அங்கி ந் 	பல	வாகனங்கைள	ஒன் 	ேசர்த் 	பிற 	பா காப் 	வைளயத் டன்
ஜிர்காடங்	ேநாக்கி	அணிவ த்தன.	தி ப்பி	வ ம்ேபா 	இரண் 	ஜாரவா	பழங்
இைளஞர்கைளக்	காண	 ந்த .	அவர்கள்	இ வ ம்	வாகனத்தின்	இ ற ம்
வந்தனர்.	ைக	 நீட் 	 ஏேதா	 ேகட்ப 	 ேபால்	 ெதரிந்த .	 வாகனத்ைத	 நி த்தாமல்
ெசன்றேபா 	வாகனத்ைத	அவர்கள்	தட் னர்.
அந்த	 இ வ ம்	 ேமலாைட	 அணியாமல்	 இ ந்தனர்.	 க த்த	 உடல்,	 தைல
க ைமயான	 ட்ைட	 ,	 க் 	 மட் ம்	 ெபரியதாக,	 நீண் 	 ர்ைமயாக
இ ந்த .	 கண்கள்	 ட்ைட	 ேபால்	 ெபரியதாக ம்,	 ெவள்ைளப்	 ப தி	 மட் ம்
பிரகாசமாகத்	ெதரிந்த .	ேம ம்	வாகனம்	ெசல் ம்	ேபா 	 தர்	மைறவில்	இ ந் ,
மைறந் 	நின் 	ேவ க்ைக	பார்த்த	ெபண்ைண ம்	பார்க்க	 ந்த .

		



		
ஒ 	மனிதன்		மற்ெறா 	மனிதைன	அதிசயமாக	பார்க் ம்	ஒ 	நிகழ்வாகேவ	இ
இ ந்த .	ஜிர்காடங்கில்	உள்ள	ேசாதைனச்	சாவ யில்	நாங்கள்	தி ம்பி	வந்தைத
பதி 	ெசய்த	பின்னர்	ேபார்ட்	பிேளர்	ேநாக்கி	 றப்பட்ேடாம்.	பாராடங்	பயணம்	 ந்
மீண் ம்	 ேபார்ட்	 பிேளரில்	 உள்ள	 தங் ம்	 இடத்திற் த்	 தி ம்பிேனாம்.	 நாங்கள்
தி ம்பி	வந்த	பிற 	எங்களிடம்	ேகட்ட	 தல்	ேகள்வி	ஜாரவா	பழங் 	மனிதைனப்
பார்த்தீர்களா	 என்ப தான்.	 அவர்கைள	 பார்த்ேதாம்	 என	 மகிழ்ச்சி டன்
ெதரிவித்ேதாம்.	தமிழ்நா 	தி ம்பி	வந்த	 பிற 	அந்தமானில்	 பழங் 	 மக்கைள
பார்த்தீர்களா	 என	 நண்பர்கள்	 ேகட்டனர்.	 அந்தளவிற் 	 அந்தமான்	 பழங் கள்
மீ 	ஆர்வம்	ெகாண்டவர்களாக	மக்கள்	உள்ளனர்.
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எரிமைலைய	 ஆங்கிலத்தில்	 வால்கேனா	 (Volcano)	 என்கின்றனர்.	 இ

இத்தாலிய	 ெமாழியிலி ந் 	 ெபறப்பட்டதா ம்.	 ேராமானியர்களின்	 ெந ப் க்
கட ள்	 வால்கன்	 ஆ ம்.	 அதன்	 அ ப்பைடயிேலேய	 வால்கேனா	 என்ற	 ெசால்
உ வான .	 எரிமைல	ெபா வாக	 ம் 	வ வம்	ெகாண்டதாக	இ க் ம்.	அதன்
சிகரத்தில்	வாய்	ேபான்ற	அைமப் 	உள்ள .	அதன்	வழியாக	 மியிலி ந் 	 டான
கற் ழம் ,	 சாம்பல்,	 நீராவி	 மற் ம்	 வா க்கள்	 ெவளிப்ப கின்றன.	 ெவளிப்ப ம்
கற் ழம்பான 	 வாையச்	 ற்றி ம்	 வழிந் ,	 இ கிக்	 ம்பிய	 மைலைய
உண்டாக் கிற .

எரிமைலயின்	 வாயிலி ந் 	 மியின்	 உள்பாகம்	 வைர	 வாரம்	 உள்ள .
அத் வாரத்தின்	 வழியாகேவ	 மியின்	 உள்ப தியில்	 உள்ள	 திரவ	 வ விலான
பாைறக்	 ழம் 	ெவளிப்ப கிற .	இக் ழம்பான 	 700	 –	 1200	 கிரி	ெசல்சியஸ்
ெவப்பநிைல	ெகாண் க் ம்.	எரிமைல	ெவ த் 	கிளம் ம்	 ேபா 	ெந ப் 	 ேபால்
தீக் ழம் 	ெவளிப்ப கிற .	ஆகேவதான்	எரிமைல	என்றாேல	மக்க க் 	அச்சம்
ஏற்ப கிற .

எரிமைல	என்றாேல	தீக் ழம்ைபக்	கக் ம்	என	அைனவ ம்	நிைனக்கிேறாம்.
ஆனால்	ேசற்ைறக்	கக் ம்	எரிமைலக ம்	உள்ளன	என்றால்	நம்ப	மாட்டார்கள்.	ஆம்,
ேசற்ைறக்	கக் ம்	எரிமைலகள்	உலகின்	பல	ப திகளில்	உள்ளன.
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எரிமைலகளில்	 பல	 வைக	 உண் .	 அவற்றில்	 ஒன் 	 ைதேசற் 	 எரிமைல	 (Mud
Volcano)	 ஆ ம்.	 இதைன	 ைதேசற் 	 விமாடம்	 (Mud	 dome)	 என் ம்
அைழக்கின்றனர்.	 இ 	 லாவா	 (Lava)	 எனப்ப ம்	 எரிமைலக்	 ழம்ைப
ெவளிேயற் வ 	கிைடயா .	அதிலி ந் 	 ற்றி ம்	மா பட் 	இ 	ேச 	ேபான்ற
சகதிைய	 ெவளிேயற் கிற .	 ஆகேவதான்	 இதைன	 ேசற் 	 எரிமைல
என்கின்றனர்.
இந்த	 எரிமைல	 1	 தல்	 2	 மீட்டர்	 உயர ம்,	 1	 தல்	 2	 மீட்டர்	 அகல ம்
ெகாண் க் ம்.	 ஒ 	 சில	 இடங்களில்	 700	 மீட்டர்	 உயர ம்,	 10	 கிேலா	 மீட்டர்
அளவிற் 	 அகன் ,	 விரிந் 	 இ க் ம்.	 இைவ	 ெபரிய	 ேசற் 	 எரிமைலயா ம்.
மிகச்சிறிய	 ேசற் 	 எரிமைலயான 	 மட்பாண்டங்கள்	 (Mud	 pots)	 ேபால
காட்சியளிக்கின்ற .
ேசற் 	 எரிமைலயான 	 டான	 நீர்	 லம்	 உ வாகிற .	 மியின்	 ேமற்பரப் க் க்
கீேழ	ஆழமான	ப தியில்	 நீர்	 டாகி	அ 	மண்ணில்	உள்ள	கனிமப்	ெபா ட்கைள
கைரத் 	 கலக்கத்	 ெதாடங் கிற .	 இ 	 ேசற் க்	 ழம்பாக	 உ வாகிற .
நிலத்த யில்	 ஏற்ப ம்	அ த்தம்,	 ஏற்றத்	தாழ் கள்	காரணமாக	 வியில்	 ஏற்ப ம்
பிளவின்	வழியாக	ெவளிேய	தள்ளப்ப கிற .	இப்ப 	ெவளிேயற்றப்ப ம்	 ேசற்றில்
ெவப்பம்	 உள்ள .	 ஆனால்	 ெந ப் க்	 ழம்பைபக்	 கக் ம்	 எரிமைலகைள	 விட
ெவப்பம்	 ைறவான .	 ெபா வாக	 2	 கிரி	 தல்	 100	 கிரி	 ெசல்சியஸ்	 வைர
ெவப்பம்	 இ க் ம்.	 மிகக்	 ைறவான	 ெவப்பம்	 ெகாண்ட	 எரிமைலயில்	 ேசற் க்
ளியல்		(Mud	baths)	ேபா கிறார்கள்.	இந்த	ேசற் க்	 ளியல்	பல	இடங்களில்	மிக

பிரபலமாக	 உள்ள .	 ஆகேவ	 இதைன	 ைதேசற் 	 எரிமைல	 என ம்
அைழக்கிறார்கள்.
இந்த	எரிமைலயிலி ந் 	 ழம்பிய	மண்,	நீர்	மற் ம்	வா க்கள்	ெவளிப்ப கின்றன.
இ 	 மியின்	 உள்ேள	 ஏற்ப ம்	 பல்ேவ 	 இயற்ைக	 நிகழ்வின்	 காரணமாக
உண்டாகிற .	 சாதாரண	 எரிமைலகள்	 ெவளியி ம்	 க ம்	 ெவப்பத்ைத	 விட
மிகக் ைறவாகேவ	 ெவளியி வதாேலேய	 இதன்	 அ கில்	 ெசல்ல	 கிற .
ேம ம்	இதன்	சகதியில்	உ ண் ,	பிரண் 	 ளியல்	ேபாட	 கிற .
இந்த	 எரிமைலயில்	 இ ந் 	 ெவளிப்ப ம்	 வா க்களில்	 மீத்ேதன்	 வா 	 மிக
அதிகமாக	 உள்ள .	 ெவளியிடப்ப ம்	 வா க்களில்	 86	 சதவீதம்	 மீத்ேதன்
வா வா ம்.	அ 	தவிர	கார்பன்	ைட	ஆக்ைஸ 	மற் ம்	ைநட்ரஜன்	வா க்க ம்
உமிழப்ப கிற .தண்ணீ டன்	கலந்த	திரவத்தில்	உப் ,	அமிலங்கள்	மற் ம்	பல்ேவ
ைஹட்ேரா	 கார்பன்களினால்	 ஆன	 கலைவக ம்	 இ க்கின்றன.	 இைவ	 ஒ
ைளயின்	வழியாகேவ	ெவளிப்ப கின்றன.



	
உலகளவில்	 110	 ேசற் 	 எரிமைலகள்	 இ ப்பைதக்	 கண் பி த் ள்ளனர்.	 வட
அெமரிக்கா,	ெதன்	அெமரிக்கா,	ஐேராப்பா,	இந்ேதாேனசியா,	பிலிப்ைபன்ஸ்,	ஈரான்,
பாகிஸ்தான்,	இந்தியா,	சீனா	ேபான்ற	நா களில்	இந்த	வைக	எரிமைலகள்	உள்ளன.
றிப்பாக	 சீனாவில்	 ஜின்சியன்	 மாகாணத்தில்	 மிக	 அதிகப்ப யான	 ேசற்

எரிமைலகள்	உள்ளன.	ைதவானில்	2	எரிமைலகள்	ெசயல்பாட் டன்	இ க்கின்றன.
ேசற் 	 எரிமைலகள்	 தீக் ழம் கைள	 ெவளிப்ப த்தாவிட்டா ம்,	 சில	 சமயம்
ெவ ம்	 தீைய	 மட் ம்	 ெவளியி கின்றன.	 அஜர்ைபஜான்	 நாட் ல்	 உள்ள	 ேசற்
எரிமைல	2001	ஆம்	ஆண் 	அக்ேடாபர்	மாதத்தில்	தீைய	மட் ம்	கக்கிய .
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இந்தியாவில்	 ேசற் 	 எரிமைலயான 	 அந்தமான்	 தீவில்	 மட் ேம	 உள்ள .
அந்தமானில்	 பாராடங்	 தீவில்	 (Baratang	 Island)	இந்த	 எரிமைல	 உள்ள 	 என்ப
மிக ம்	 றிப்பிடத்தக்க .	 பாராடங்	 தீவின்	 பட த் ைறயிலி ந் 	 எரிமைல
ப திக் ச்	ெசன் 	வர	வாடைக	வாகனத்திற் 	 பாய்.500	ெகா க்க	ேவண் ம்.
பாராடங்	 பட த் ைறயிலி ந் 	 பயணம்	 ெசய்தால்	 எரிமைல	 உள்ள	 ப திைய
அைடயலாம்.	சாைலைய	ஒட் 	எரிமைல	ப திக் 	ெசல்வதற்கான	 ைழ 	வாயில்
உள்ள .	அ 	 ஒ 	 ேமடான	 ப தி.	 ைழ 	 வாயிலி ந் 	 160	 மீட்டர்	 உயரத்தில்
ேசற் 	 எரிமைலகள்	 உள்ளன.	 நைட	 பாைதயின்	 இ ற ம்	 மரச்சட்டத்தால்
அைமக்கப்பட்ட	 த ப் 	 ேவலிகள்	 உள்ளன.	 இ றம்	 மரங்கள்	 ழ்ந் ள்ளன.
ேமல்ப திைய	 அைடந்தால்	 அங் 	 த ப் 	 ேவலிகள்	 மரச்சட்டத்தால்
அைமக்கப்பட் ள்ளன.	அதன்	உள்ப தியில்	ேசற் 	எரிமைலகள்	உள்ளன.

	
எரிமைல	 உள்ள	அந்த	 ப திையச்	 ற்றி	வ வதற் 	 ஏற்ப	 பாைதயின்	இ ற ம்
மரச்சட்டத்தால்	 ஆன	 த ப் 	 ேவலிகள்	 உள்ள .	 எரிமைலயின்	 அ கில்	 ெசல்ல



யாதவா 	 த ப் 	 ேவலிகள்	 உள்ள .	 ஒ 	 எரிமைலயிலி ந் 	 ேச ம்,	 நீ ம்
வழிந் 	 ெசல்கிற .	 அ 	 ஒ 	 மீட்டர்	 உயரம்	 ெகாண்ட .	 மற்ெறா
எரிமைலயிலி ந் 	ஒ 	நிமிடத்திற் 	ஒ 	 ைற	நிலத்த யிலி ந் 	ஒ 	 மிழ்த்
ேதான்றி	அ 	உைடந் 	ேசற் டன்	திரவ ம்,	வா க்க ம்	ெவளிப்ப கிற .	அ
ஒ 	 விமாடமாக	உள்ள .
த ப் 	ேவலிக் 	 உள்ப தியில்	 7	இடங்களில்	 ேசற் 	எரிமைலகள்	 உள்ளன.	இதில்
ஒன் 	மட் ேம	சற் ப்	ெபரிதாக	உள்ள .	அதிலி ந் 	ேச ம்,	திரவ ம்	வழிந்
ேவலிக் 	 ெவளிேய	 ெசன் 	 ெகாண் க்கிற .	 அதைன	 ெதாட் ப்பார்த்தால்
ெவ ெவ ப்பாக	உள்ள .	அதில்	ெவப்பம்	கிைடயா .	அந்த	ேசறான 	மி வாக
இ ந்த .	 எரிமைலயின்	 வாய்ப்ப தி	 மண்	 சகதியாகக்	 காணப்ப கிற .	 அந்த
இடத்தில்	 நீர்	 மிழ்	 ேதான்றி	 ஒ 	வட்டமான	வைளயத்ைதத்	 ேதாற் விக்கிற .
நீர்க்	 மிழ்	ெவ த்த டன்,	மீண் ம்	ஒ 	 மிழ்	ேசற்றில்	ேதான் கிற .	இ 	ஒ
அரிய	நிகழ் .
இந்த	 ேசற் 	எரிமைலகைள	 உள் ர்	மக்களால்	ஜால்கி	என	அைழக்கப்ப கிற .
இந்த	 எரிமைல	 1983	ஆம்	ஆண் ல்	ஒ ைற	 சீற்றத்ைதக்	காண்பித்த .	 பிற
2003	 ஆம்	 ஆண் ல்	 ஒ ைற	 ெவ த் ள்ள .	 அதன்	 பின்னர்	 2005	 ஆம்
ஆண் ல்	கைடசியாக	ெவ த் ள்ள .
இங் ள்ள	ேசற் 	எரிமைல	ஒ 	 வியியல்	அற் தம்	எனக்	 றப்ப கிற .	இ 	ஒ
ற் லாத்	 தலமாக	 அறவிக்கப்பட் ள்ள .	 அந்தமான்	 தீவிற் 	 ற் லா

ெசல்பவர்கள்	இந்த	இயற்ைக	அதிசயத்ைதக்	காணச்	ெசல்கின்றனர்.	இப்ப தியில்
பல	ஆய்வாளர்களால்	ஆராய்ச்சிக ம்	ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன.	இங் 	ஒ 	 திய
நத்ைத	 இன ம்	 கண் பி க்கப்பட் ள்ள .	 அந்தமானிற் 	 ெசல்லக் ய
ஒவ்ெவா வ ம்	இந்த	ேசற் 	எரிமைலகைளக்	காண்ப 	அவசியமா ம்.
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ைககளில்	 பல	 வைககள்	 உண் .	 இவற்றில்	 ண்ணாம் க்கல்	 ைக ம்

(Lime	 stone	 cave)	 அடங் ம்.	 இ 	 கைரசல்	 வைகையச்	 ேசர்ந்த .	 ைகளில்
	 ேமற் ைரயிலி ந் 	வி கள்	 ேபால்	ெதாங் ம்	அைமப்ைப ம்,	தைரயிலி ந்
ேமல்	 ேநாக்கி	 எ ம்	 ற் 	 ேபான்ற	 அைமப்ைப ம்	 ெபா வாக	 ைககளில்
காணலாம்.	 கைரயான்	 ற் 	 ேபால்	 தைரயிலி ந் 	 ேமல்ேநாக்கி	 வளர்வைத
ற் ப்பாைற	 (Stalagmite)	 என்கின்றனர்.	 ைகயின்	 ைரயின்	 ேமலி ந் ,	 கீழ்
ேநாக்கி	ெதாங் வைத	வி ப்	பாைற	என ம்	அைழக்கின்றனர்.

ண்ணாம் க்கல்	 ைககளில்	 ேமலி ந் 	 ெசாட் 	 ெசாட்டாக	 கனிமங்கள்
வி ந் 	 அ 	 ப ப்ப யாக	 வளர்கிற .	 இ 	 ற் ப்பாைற	 ைறயா ம்.
அந்தமானில்	உள்ள	பாராடங்	என் ம்	 தீவில்	ஒ 	 ண்ணாம் க்கல்	 ைக	உள்ள .
இத ள்	 பல	 ற் ப்பாைறகள்	 உள்ளன.	 அந்தமான்	 ெசல் ம்	 பயணிகள்	 இந்தக்
ைகக் ம்	ெசன் 	வ கின்றனர்.
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பாராடங்	 பட த்	 ைறயிலி ந் 	 விைசப்படகின்	 லம்	 ைக	 இ க் ம்
இடத்திற் ச்	ெசல்லலாம்.	கடலில்	45	நிமிடப்	பயணம்	ேமற்ெகாள்ள	ேவண் ம்.	கடல்
பிற 	 அைலயாத்தி	 கா களின்	 (Mangrove)	 இைடயில்,	 ச ப் 	 நிலத்தின்
சிற்ேறாைட	 வழியாகச்	 ெசல்ல	 ேவண் ம்.	 ச ப் 	 நில	 கா களின்	 வழியாகப்
பயணம்	 ெசய்தல்	 என்ப 	 ஒ 	 திய	 அ பவத்ைதக்	 ெகா க் ம்.	 ச ப் 	 நில
ப தியில்	 மரத்தால்	அைமக்கப்பட்ட	 நயா ரா	 (Nayadera)	 என் ம்	 பட த்	 ைற
உள்ள .	 அங் 	 ஓய் 	 எ க்க	 ல்கள்	 உண் .	 இப்ப தி	 வனத் ைறயினரால்
பா காக்கப்ப கிற .	 பயணிகள்	 இங் 	 இறங்கி	 ண்ணாம் க்கல்	 ைகக் ச்
ெசல்ல	ேவண் ம்.

	
ண்ணாம் க்கல்	 ைக	 உள்ள	 இடத்திற் 	 நடந் 	 ெசல்ல	 ேவண் ம்.

வழித்தடத்தின்	 இ ற ம்	 கா க ம்,	 ெபரிய	 பாைறக ம்	 உள்ளன.	 பட த்
ைறயில்	இ ந் 	 1	கி.மீ.	ெதாைலவில்	இந்த	 ண்ணாம் க்	கல்	 ைக	 உள்ள .

இ 	ஒ 	இயற்ைக	அதிசயம்.	இக் ைக	பல	பில்லியன்	ஆண் க க் 	 ன்னால்
உ வான .	 ண்ணாம் க்கல்	 நீரில்	 எளிதில்	 கைரயக் ய .	 மைழ	 நீரினால்
கைரந் 	 கார்பனிக்	 அமிலமாக	 மாறி	 ெதாடர்ந் 	 ண்ணாம் 	 பாைறகள்
அரிக்கப்பட் ,	 ெபரிய	 ைகயாக	 மாறி ள்ள .	 ெதாடர்ந் 	 ைகயில்	 மாற்றம்
நடந் 	ெகாண்ேட	இ க்கிற .	இக் ைக	 மார்	ஒ 	கிேலா	 மீட்டர்	 நீள ள்ள .
இதில்	14	 ைககள்	உள்ளன.
ெவளிப் றத்ைத	 விட	 ைகயின்	 உள் றம்	 ளிர்ச்சியாக	 இ க் ம்.	 தைரப்ப தி
ஈரமாக ம்,	 வ க் ம்	 தன்ைம ம்	 ெகாண்ட .	 ைகயின்	 ேமற் றத்தில்	 உள்ள
ஓட்ைடகளின்	வழியாக	 ரிய	ஒளி	உள்ேள	 ைழகிற .	 ைகயின்	உள்ேள	பல்ேவ



இயற்ைக	 வ வங்கைளக்	 காணலாம்.	 பல்ேவ 	 ைசன்கள்	 வர்,	 ைர	 மற் ம்
தைரப்ப தியில்	இ ந் 	எ ம்	பாைறகளில்	உள்ளன.
ைரப்ப தியில்	 இ ந் 	 ெம வர்த்திப்	 ேபான்ற	 வி கள்	 ெதாங்கிக்

ெகாண் க்கின்றன.	தைரயில்	 க் ைட	 ேபான்ற	அைமப் க ம்	 உள்ளன.	அ
தவிர	யாைனத்	தைல	ேபான்ற	அைமப் 	ஒ 	இடத்தில்	உள்ள .	கவிழ்ந்த	தாமைர
ெமாட் 	 ேபான்ற	 அைமப் ,	 ைரயின்	 ேமலி ந் 	 கீேழ	 ெதாங்கிக்
ெகாண் க்கிற .	 தைரயில்	 இ ந் 	 ேமல்ேநாக்கி	 எ ம் ம்	 ப வ ம்,	 ேமல்
ைரயிலி ந் 	 கீழ்	 ேநாக்கி	ெதாங் ம்	 ண்	 ப தி ம்	 சந்திக் ம்	ஒ 	காட்சி

உள்ள .	ஆனால்	இைவ	இரண் ற் ம்	இைடேய	சிறி 	இைடெவளி	உள்ள .

	
சில	 	ஆண் க க் ப்	பின்	இைவ	இரண் ம்	ஒன் 	ேசர்ந் 	ஒேர	 ணாக
மாறலாம்.	 ஏெனனில்	 இதில்	 ஒ 	 ச ர	 ெசன் 	 மீட்டர்	 வளர	 100	 ஆண் கள்
பி க்கின்றன.	இந்த	 ைகயின்	உள்ேள	காணப்ப ம்	இயற்ைக	அைமப் கள்	யா ம்
உடேன	 ேதான்றியைவ	அல்ல.	இன் ம்	 1000	ஆண் கள்	 கழித் 	இக் ைகைய
பார்த்தால்,	 இன்ைறக் 	 இ க் ம்	 காட்சிகளில்	 இ ந் 	 வ ம்	 மா பட் க்
காணப்ப ம்
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நீல்	தீ 	ேபார்ட்	பிேளரில்	இ ந் 	36	கி.மீ	ெதாைலவில்	உள்ள	ஒ 	சிறிய	தீ .

கடல்	 வழியாகேவ	 பயணம்	 ெசய்ய	 ேவண் ம்.	 இ 	 ெதற் 	 அந்தமான்
நிர்வாகத்திற் 	 உட்பட்ட .	 இத்தீவின்	 பரப்பள 	 14	 ச ர	 கிேலா	 மீட்டரா ம்.
இத்தீவில்	 5	 கிராமங்கள்	 உள்ளன.	 சித்தாப் ர்,	 பரத் ர்,	 ெநய்ல்	 ேகந்தரா,
லட் மண் ர்,	நாம்	நகர்	என	 5	கிராமங்கள்	இ க்கின்றன.	இவற்றில்	 மார்	 3040
ேபர்	வசிக்கின்றனர்.	இங் 	85	சதவீதம்	ேபர்	கல்வியறி 	ெபற் ள்ளனர்.

இத்தீவிற் 	 ெஜனரல்	 ேஜம்ஸ்	 நில்	 (James	 Neill)	 என்பவரின்	 நிைனவாக
அவ ைடய	ெபயைர	பிரிட் ஷ்	அரசாங்கம்	ைவத்த .	இவர்	இந்தியாவில்	ஏற்பட்ட
சிப்பாய்ப்	 ரட்சிைய	 அடக்கியவர்	 ஆவார்.	 இத்தீவிற் 	 நீல்	 எனப்	 ெபயரிட்ட
ேபாதி ம்	 1960	 ஆம்	 ஆண் ற் 	 ன் 	 வைர	 இங் 	 மக்கள்	 வசிக்கவில்ைல.
இந்தியாவிலி ந் 	 பங்களாேதஷ்	 பிரிக்கப்பட்ட	 ேபா 	 ஏற்பட்ட	 ேபார்	 மற் ம்
கலவரத்தின்	 காரணமாக	 அகதிகள்	 1971	 ஆம்	 ஆண் களில்	 இத்தீவில்

ேயறினர்.	 அகதிகளின்	 வம்சாவளியினர்	 இன்ைறக் ம்	 இத்தீவில்
வசிக்கின்றனர்.

	



	
பிரதமர்	 நேரந்திர	 ேமா 	 2018	ஆம்ஆண் 	 சம்பர்	 30	அன் 	 நீல்	 தீவின்

ெபயைர	 மாற்றி	 ஷாஹீத்	 தீவ்	 தீ 	 (Shaheep	 Sweep	 Island)	 எனப்	 ெபயரிட்டார்.
அந்தமானின்	 ப ைமக்	 கின்னம்	 என	 இைத	அைழக்கின்றனர்.	 கடல்	 மட்டத்தில்
இ ந் 	 101	 மீட்டர்	 உயரம்	 ெகாண்ட .	 மற்ற	 தீ க டன்	 ஒப்பி ம்	 ேபா 	 இ



சமமான	 நிலப்பரப்ைபக்	 ெகாண் ள்ள .	இத்தீவில்	 மிக	 உயரமான	இடம்	 நிப்பிள்
மைல	(Nipple	Hill)	என்பதா ம்.

இத்தீவில்	 மிக	 ைறந்தளேவ	 வனப்ப தி	 உள்ள .	 இத்தீவில்	 ெநல்
பயிரிடப்ப கிற .	 அ 	 தவிர	 காய்கறிகள்,	 பழங்கள்	 விைளவிக்கப்ப கிற .
அந்தமான்	 தீ களில்	 வா ம்	 மக்க க் 	 இங்கி ந் 	 காய்கறிகள்	 மற் ம்
பழங்கள்	 ஏற் மதி	அ ப்பப்ப கிற .	ஆகேவ	 நீல்	 தீைவ	அந்தமான்	 தீ களின்
காய்கறிக்	 கிண்ணம்	 (Vegetable	 Bowl)	 என	அைழக்கின்றனர்.	தற்ேபா 	இங்

க்க	இயற்ைக	விவசாயம்	பின்பற்றப்ப கிற .	இதன்	காரணமாக	 ைமயான
இயற்ைக	விவசாயத்ைதப்	பின்பற் ம்	தீ 	என	அறிவிக்கப்பட் ள்ள .
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இத்தீவில்	 ன் 	 ற் லாத்	 தலங்கள்	 உள்ளன.	 சீத்தாப் ர்	 கடற்கைற,

பரத் ர்	கட்றகைர	மற் ம்	ஹவ்ரா	இயற்ைகப்	பாலம்	ேபான்றைவ	ஆ ம்.	சீத்தாப் ர்
கடற்கைர	மிக ம்	அைமதியான	கடற்கைர.	பாைறகளின்	மீ 	பாசி	படர்ந்தி க் ம்.
அதிகாைலயில்	 ரிய	உதயத்ைத	இங் 	காணலாம்.

பரத் ர்	கடற்கைரயில்	அைலகள்	இல்லாமல்	இ க் ம்.	அ 	மட் மல்லாமல்
கடற்கைரயில்	 இ ந் 	 ற 	 ரம்	 கடலின்	 உள்ேள	 ெசன்றா ம்	 ஆழம்
ைறவாகேவ	 இ க் ம்.	 ஆகேவ	 இங் 	 கடலில்	 ளிக்கலாம்.	 இங்

பவளப்பாைறக ம்	 நிைறந் ள்ளன.	 ற் லாப்	 பயணிகள்	 ஸ் பா	 ைடவிங்கில்
ஈ படலாம்.	 கடற்கைரயின்	 மணல்	 ெவண்ைமயாக	 இ க் ம்.	 கடல்	 நீர்
வண்ணமயமாகத்	ெதரி ம்.

	
ேமற் 	 வங்காளத்தில்	 ஹவ்ரா	 மற் ம்	 ெகால்கத்தாைவ	 இைணக் ம்

பிரம்மாண்டமான	பாலம்	உள்ள .	நீல்	தீவில்	இயற்ைகயாகேவ	அைமந்த	ஒ 	பாலம்
இ க்கிற .	அதற் 	ஹவ்ரா	 இயற்ைகப்	 பாலம்	 எனப்	 ெபயரிட் ள்ளனர்.	 இந்தப்
பாலம்	 பல	 திைரப்படங்களில்	 காட்சியாக்கப்பட் ள்ள .	 இ 	 ஆர்ச்	 வ வில்
பாைறயால்	 ஆன .	 இ 	 கடல்	 அரிப்பின்	 காரணமாக	 இயற்ைகயாக
அைமந் ள்ள .	 இதைனக்	 காண	 ற் லாப்	 பயணிகள்	 இங் 	 ெசன்



வ கின்றனர்.
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கார்பன்	 ேகாவ்	 கடற்கைர	 (Corbyn’s	 Cove	 Beach)	 ஒ 	 சிறிய,	 அழகான

கடற்கைர.	 விமான	 நிைலயத்தில்	இ ந் 	 4	 கி.மீ	 ெதாைலவி ம்,	 ேபார்ட்	 பிேளர்
நகரின்	ைமயத்தில்	இ ந் 	 8	 கி.மீ	 ரத்தி ம்	அைமந் ள்ள .	இக்கடற்கைர
பார்ப்பதற் 	பிைற	நிலா	வ வில்	 (Crescent	Shape)	காணப்ப கிற .	அந்தமானில்
உள்ள	 மிக	 க்கியமான	 கடற்கைரகளில்	 ஒன்றாக	 இ 	 மதிப்பிடப்ப கிற .
இயற்ைகயான	 இந்த	 சிறிய	 கடற்கைரைய	 ஒட் 	 ெதன்ைன	 மரங்கள்
நிைறந் ள்ளன.

ெமரினா	 பார்க்ைக	 ஒட் ய	 கடலின்	 மதில்	 வைர	 ஒட் ேய	 பயணம்
ெசய்தா ம்	 இந்தக்	 கடற்கைரைய	அைடயலாம்.	ஆட்ேடா	அல்ல 	 டாக்சி	 லம்
இக்கடற்கைரக் ப்	 பயணிக்கலாம்.	 டாக்சியில்	 ெசன் 	 வ வதற் 	 200	 பாய்
கட்டணமாக	 வ லிக்கிறார்கள்.	 இந்தக்	 கடற்கைரக் 	 ெசல் ம்	 வழியின்
இ ற ம்	 மரங்கள்	 ழ்ந் ள்ளன.	 அ 	 தவிர	 கடற்கைரக் ச்	 ெசல் ம்
பாைதயின்	 ஓரங்களில்	 ஜப்பானியர்கள்	 அைமத்த	 ப ங் க்	 ழிகள்	 உள்ளன.
அதில்	 மைறந்தி ந் 	 எதிரிகைள	 ட் க்	 ெகாள்வதற்காக	 இந்த	 ப ங் க்

ிகைள	(Bunker)	அைமத்தி ந்தனர்.
கடல்	 நீல	நிறமாக	காட்சி	த கிற .	கடற்கைரயின்	ெவண்ைமயான	மணல்

பரப்பில்	நடந் 	மகிழலாம்.	இக்கடலில்	பலர்	 ளிக்கின்றனர்.	ெவளிநாட் 	 ற் லாப்
பயணிக ம்	 இந்தக்	 கடற்கைரக் 	 வ கின்றனர்.	 அவர்க ம்	 கடலில்	 ளியல்
ேபா கின்றனர்.	 ரியக்	 ளியலி ம்	ெவளிநாட் ப்	 பயணிகள்	 ஈ ப கின்றனர்.
அ தவிர	 இங் 	 உைட	 மாற் வதற்கான	 அைறக ம்	 உள்ளன.	 இங்கி ந்
ரியன்	 மைற ம்	 காட்சிைய ம்	 காணலாம்.	 கடற்கைரைய	 ஒட் 	 மதில்	 வர்

கட்டப்பட் ள்ள .	அதில்	அமர்ந் 	கடலில்	எ ந் 	வ ம்	அைலகைள	ரசிக்கலாம்.
கடல்	 வண்ணமாய்	 ெஜாலிக் ம்.	 க நீலம்,	 ெவளிர்	 நீலம்	 மற் ம்	ஊதா	 என	 பல
நிறங்களில்	 ரிய	 ஒளிக் 	 ஏற்ப	 இங் 	 கடல்	 நீரின்	 நிறம்	 மா ப கிற
என்கிறார்கள்.
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கடற்கைரயில்	 இ ந் 	 பார்த்தால்	 சற் த்	 ெதாைலவில்	 ஒ 	 தீ 	 உள்ள .

இதைனப்	பாம் 	 தீ 	 (Snake	 Island)	என	அைழக்கின்றனர்.	படகில்	அத்தீ 	வைர
ெசன் 	 வர	 ஒ 	 நப க் 	 400	 பாய்	 கட்டணமாக	 வ லிக்கிறார்கள்.	 பட
நி த்தி	இ க் ம்	இடம்	 வைர	 ெசல்ல	 பிளாஸ் க்கால்	ஆன	 மிதைவ	 பாலத்ைத
ெசயற்ைகயாக	 அைமத் ள்ளனர்.	 கடலின்	 அைலக் 	 ஏற்ப	 பாலம்	 அைசந்
ஆ கிற .	பாலத்தில்	நடக் ம்ேபா 	உ ைணக் 	அதில்	ைகப்பி கள்	உள்ளன.
அதைனப்	 பி த் க்	 ெகாண் 	 பயம்	 இல்லாமல்	 நடந் 	 ெசல்லலாம்.	 பலர்	 இங்
ைகப்பட ம்	எ த் க்	ெகாள்கிறார்கள்.

	
விைசப்	 படகில்	 பயணம்	 ெசய் ம்	 ேபா 	 பா காப்பிற்கான	 ைலப்

ஜாக்ெகட்ைட ம்	க த்தில்	மாட் 	வி கிறார்கள்.	நாங்கள்	பயணம்	ெசய் ம்	ேபா
கடல்	 ெகாந்தளிப்பாக	 இ ந்த .	 கடல்	 ெகாந்தளிப்பாக	 இ ப்பதால்	 தண்ணீர்
கத்தில்	 அ க் ம்	 என	 படேகாட் 	 எங்களிடம்	 ெதரிவித்தார்.	 அ மட் ம்

அல்லாமல்	நன்றாகப்	பி த் க்ெகாண் 	அம ங்கள்	என ம்	 றினார்.



பாம் த்	 தீவின்	அ கில்	 வைர	 மட் ேம	 ெசல்ல	 ம்.	அத்தீவில்	இறங்க
யா .	மிக	அ கில்	ெசன்ற டன்	 ைகப்படம்	மட் ம்	எ த் க்	ெகாள் ங்கள்

என்றார்.	 தீைவ	மட் ம்	பல	 ைகப்படங்கள்	எ த் க்	ெகாண்ேடாம்.	அத்தீவில்	பல
இறந்த	பாம் கள்	கிடக் ம்	என்றார்.	பகல்	ெபா தில்	பாம் கள்	அத்தீவில்	ெவய்யில்
கா ம்	என்றனர்.	இத்தீவில்	மரங்கள்	இல்ைல.	ஒ 	இடத்தில்	பாைற ம்,	மரங்க ம்
உள்ளன.	அப்பாைற	 கம்	 ேபான்ற	அைமப் 	 ெகாண்ட .	இத்தீைவ	ஒட் 	 பவளப்
பாைறக ம்,	பல்ேவ 	வைகயான	மீன்க ம்	உள்ளன.
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இங் 	பல	கடல்	விைளயாட் க ம்	உண் .	 திைர	சவாரி,	ஸ் பா	ைடவிங்,

சர்ஃபிங்	 (Surfing),	 பட 	 பாரா ட்	 பறப் 	 ேபான்ற	 சாகச	 ெபா 	 ேபாக்
அம்சங்க ம்	 இ க்கிற .	 அைலச்	 ச க் 	 (Surfing)	 என்ப 	 ஒ 	 நீர்
விைளயாட்டா ம்.	கடலில்	எ ந் 	வ ம்	அைலயில்	விைளயா வார்கள்.	சர்ப்	ேபாட்
எனப்ப ம்	 தக்ைக	 பலைகைய	 தன்	 காலில்	 கட் க்	 ெகாண் 	 அைலகளின்	 மீ
ச க்கி	 விைளயா வார்கள்.	 அைலச்	 ச க்கர்கள்	 அைலயின்	 ேவகத்திற் 	 ஈ
ெகா த் 	பயணம்	ெசய்வர்.	 சீறி	வ ம்	அைலகளின்	 மீ 	தாவிச்	ெசல்வார்.	இ

க்க	 க்க	ஒ 	சாகச	விைளயாட்டா ம்.

	
வாட்டர்	 ஸ் ட்டர்	 (Water	 Scooter)	 என்ப 	 ஸ் ட்டர்	 ேபான்ற .	 ஆனால்

தண்ணீரில்	 மிக	 ேவகமாக	 ச க்கி	ஓட்டலாம்.	இைத	 ேபாட்டர்	ைசக்கிள்	 (Boater
cycle)	என	 நைகச் ைவயாக	அைழக்கின்றனர்.	சில	சமயத்தில்	இதன்	கம்ெபனி
ெபயராேலேய	ெஜட்	 ஸ்ைக	 (Jet	 Skei)	என ம்	அைழக்கிறார்.	ெஜட்	 ஸ்ைக	என்ப
ஜப்பானில்	உள்ள	கம்ெபனியின்	வணிகப்	ெபயரா ம்.	இவர்கள்	இ 	ேபான்ற	வாட்டர்



ஸ் ட்டர்கைள	தயாரித் 	விற்பைனச்	ெசய்கின்றனர்.	பல்ேவ 	திைரப்படங்களின்
பாடல்	காட்சிகளில்	வாட்டர்	ஸ் ட்டரில்	பயணம்	ெசய்வ 	படமாக்கப்பட் ள்ள .

இந்த	 ஸ் ட்டரில்	 இ வர்	 அல்ல 	 ன் 	 ேபர்	 பயணம்	 ெசய்கின்றனர்.
ஸ் ட்டரின்	உள்ேள	உள்ள	இயந்திரம்	 ழாய்	வ வ	ெஜட்டால்	ஆன .	ைகப்பி ைய
தி க் ம்	 ேபா 	 நீைர	 கிழித் க்	 ெகாண் 	 அதன்	 மீ 	 ச க்கிக்	 ெகாண்
ேவகமாக	 பாய்ந் 	 ெசல்கிற .	 உதவியாளரின்	 உதவி டன்	 பாம் த்	 தீ 	 வைர
ெசன் ,	 பிற 	 தி ப்பி	 வ ம்ேபா 	 பயணம்	 ெசய்பவைர	 ஓட் வதற்
அ மதிக்கின்றனர்.	 நீரில்	 ஸ் ட்டர்	 ச க்கி	 வ ம்	 ேபா 	அதன்	 பின் றம்	 ஒ
ழாய்	 லம்	நீர்	ேமல்ேநாக்கி	பாய்ந் 	வி ந் 	ெகாண்ேட	வ கிற .	அ மட் ம்

அல்லாமல்	 பயிற்சியாளர்	 ஸ் ட்டைர	வைளத் ம்	 ெநளித் ம்	ஓட்டச்	 ெசய்கிறார்.
இ 	ஒ 	 சாகசப்	 பயணமாக	 உள்ள .	இந்த	 சாகச	வாட்டர்	 ஸ் ட்டரில்	 பயணம்
ெசய்ய	நப க் 	600	 பாய்	கட்டணமாக	வ லிக்கிறார்கள்.

கடற்கைரயில்	 அமர்ந் க்ெகாண் 	 இங் 	 நடக் ம்	 சாகச
விைளயாட் கைள	 கண் 	 களிக்கலாம்.	 	 அ 	 தவிர	 இங் 	 ேபாடப்பட் க் ம்
நீண்ட	இ க்ைகயில்	கால்	 நீட் 	ப த் 	ெதன்ைன	மரத்தின்	அழைக	ரசிக்கலாம்.
தற்ேபா 	 கடற்கைரைய	 ஒட் 	 அ கில்	 உள்ள	 சி 	 தீவிற் 	 சாைல	 அைமக் ம்
பணி ம்	 நடந் 	 ெகாண் க்கிற .	 எதிர்	 வ ம்	 காலத்தில்	 அ கில்	 உள்ள
தீவிற் ம்	நைட	பயணம்	ேமற்ெகாள்ளலாம்.
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சாத்தம்	ஆைல	 (Chatham	 Saw	 Mill)	 என்ப 	 மரங்கைள	 அ க் ம்	 ஒ

ெதாழிற்சாைல.	இ 	ஆசியாக்	கண்டத்திேலேய	மிகப்ெபரிய	ஆைலயா ம்.	சாத்தம்
என் ம்	 தீவில்	இ 	அைமந் ள்ள .	சாத்தம்	மர	அ ைவ	ஆைலயான 	மிக ம்
பழைமயான .	 தற்ேபா 	 வனத் ைறயின்	 கட் ப்பாட் ல்	 இயங்கி	 வ கிற .
ேபார்ட்	பிேளரில்	இ ந் 	11	கி.மீ.	ெதாைலவில்	இந்த	மில்	அைமந் ள்ள .

சாத்தம்	என்ப 	ஒ 	 ட் த்	 தீவா ம்.	இதில்	 40	சதவீத	பரப்பளவில்	இந்த
மர	அ ைவ	மில்	அைமந் ள்ள .	அந்தமானின்	தைலநகரான	ேபார்ட்	பிேள க்
அ கில்	இத்தீ 	உள்ள .	100	மீட்டர்	நீளத்தில்	ஒ 	பாலம்	அைமக்கப்பட் ,	சாத்தம்
தீைவ	 ேபார்ட்	 பிேள டன்	இைணத் ள்ளனர்.	 சாத்தம்	 தீவின்	 எதிரில்	 சாைல ம்,
கட ம்	உள்ள .	அதில்	கப்பல்க ம்	உள்ளன.	சாத்தம்	மில்லின்	 ைழ 	வாயி க்
எதிர் றம்தான்	கட ம்,	கப்பல்க ம்	உள்ளன.	இ 	அழகிய	காட்சிையத்	த கிற .

	
ஆர்ச்சிபால்ட்	பிேளர்	 (Archibald	Blair)	என்பவர்	சர்ேவ	ெசய்வதற்காக	1789

ஆம்	ஆண் ல்	சாத்தம்	தீவிற் 	வந்தார்.	இவர்	ஒ 	காலனிய	 ேயற்றப்	ப தியாக
இத்தீைவ	 மாற்றினார்.	 இ ப்பி ம்	 பிரிட் ஷ்காரர்கள்	 தங்கள்	 ேயற்றப்
ப தியாக	 வடக் 	 அந்தமாைனத்	 ேதர் 	 ெசய்தனர்.	 இந்தியாவில்	 ஏற்பட்ட
சிப்பாய்ப்	 ரட்சியின்	காரணமாக	 1857	ஆம்	ஆண் ல்	சாத்தம்	 தீைவ,	 ேயற்றப்
ப தியாக	 மாற்ற	 	 ெசய்தனர்.	 அதைனத்	 ெதாடர்ந் 	 சாத்தம்	 தீவில்



ேயற்றம்	அதிகரித்த .
ேயற்ற	 ப திைய	 விரி ப்ப த் வதற்காக	 அங்கி ந்த	 கா கைள

அழித்தனர்.	 அத்தீவில்	 மிக	 உயர்ந்த	 மரங்கள்	 இ ந்தன.	 அதைனக்	 கண்
ஆங்கிேலயர்கள்	ஆச்சர்யம்	அைடந்தனர்.	அன்ைறக் 	அவர்களால்	 எ க்கப்பட்ட
பைழய	 சாத்தம்	 தீவின்	 ைப்படம்	 மற் ம்	 அதில்	 காணப்ப ம்	 மரங்கள்
ஆகியவற்ைறக்	 கா ம்ேபா 	 இதைனத்	 ெதரிந் 	 ெகாள்ளலாம்.	 இங்
ெவட்டப்பட்ட	 ெபரிய	 ெபரிய	 மரங்கைள	 இங்கிலாந் 	 ெகாண் 	 ெசன் 	 அங்
பயன்ப த்தத்	 திட்டமிட்டனர்.	 மரத்ைத	 அப்ப ேய	 ெகாண் 	 ெசல்வ 	 க னம்
என்பதால்	அதைன	அ த் 	பலைகயாக,	சட்டங்களா,	ரீப்பராக	ெகாண் 	ெசல்வ
எளி 	 என்பைத	 உணர்ந் 	 ஒ 	 மர	 அ ைவ	ஆைல	 அைமக்கத்	 திட்டமிட்டனர்.
பிரிட் ஷ்	அரசாங்கம்	 1883	ஆம்	ஆண் ல்	 சாத்தம்	 சாமில்ைல	 (Chantham	 Saw
mill)	இத்தீவில்	நி விய .	மரங்கைள	அ ப்பதற்காக	இயந்திரங்கைள	இற் மதி
ெசய்தனர்.

இந்த	மில்லில்	படாக்	என் ம்	மரங்கேள	அதிகம்	அ க்கப்பட்ட .	அ 	தவிர
மார்பிள்,	 கர்ஜன்,	 சா ன்	 ேபான்ற	 உ தியான	 மரங்க ம்	 ெவட்டப்பட் 	 பல்ேவ
அள களில்	பலைக,	 ண்கள்,	சிலிப்பர்	என	அ க்கப்பட் 	அதைன	ரசாயனத்தில்
உலர	 ைவத் 	 பதப்ப த்தி	 விற்பைன	 ெசய்தனர்.	 படாக்	 மரங்கள்	 மிக ம்
உ தியானைவ.	 நாள்பட	 க ப்பாக	 மா ம்.	வற்றா ,	வைளயா .	 சட்டம்,	 கட்ைட,
பலைக,	 ரீப்பர்	 ேபான்ற	 அைனத்திற் ம்	 ஏற்ற .	 மரேவைலபா 	 ெசய்வதற் ம்
த தியான .	இ 	 பாலீஷ்	ெசய்வதற் 	ஏற்ற	மரம்.	ஆகேவ	இங்கிலாந்தில்	 உள்ள
பக்கிங்ஹாம்	அரண்மைனயில்	அந்தமான்	படாக்ைக	பயண்ப த்தி ள்ளனர்.
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இரண்டாம்	 உலகப்	 ேபாரின்	 ேபா 	ஜப்பான்,	அந்தமான்	 தீைவத்	தாக்கிய .

றிப்பாக	 சாத்தம்	 தீவில்	 உள்ள	 மர	அ ைவ	ஆைல	 மீ 	 ண் கைள	 வீசிய .
1942	ஆம்	ஆண் 	 மார்ச்	 10	அன் 	 ண் கைள	 வீசியதில்	ஆைல	 தீப்பி த்
எரிந்த .	 பல	 ெதாழிலாளர்கள்	 தீயில்	 க கி	 உயிரிழந்தனர்.	 கடல்	 ெகாந்தளித்
சாத்தம்	 தீைவச்	 சிைதத்த .	அந்தமான்	 தீ கள்	 	 1942	ஆம்	ஆண் 	 மார்ச்	 22
அன் 	 	 தல்	ஜப்பானின்	கட் ப்பாட் ற் ள்	வந்தன.	அதனால்	சாத்தம்	மில்லின்
ேவைலகள்	 அைனத் ம்	 நி த்தப்பட்டன.	 ஜப்பானின்	 கட் ப்பாட் ல்	 அந்தமான்
1945	ஆம்	ஆண் 	அக்ேடாபர்	7	வைர	இ ந்த .	அதன்	பின்னர்	மீண் ம்	பிரிட் ஷ்
அரசாங்கத்தின்	கீழ்	வந்த .

ஜப்பானிடம்	இ ந் 	அந்தமான்	தீைவ	பிரிட் ஷ்	அர 	மீட்ட	பிற 	1946	ஆம்
ஆண் ல்	 ஆைல	 ப்பிக்கப்பட்ட .	 1950	 தல்	 1960	 ஆம்	 ஆண் கள்	 வைர
இலங்ைக,	 கிழக் 	 பாகிஸ்தான்,	 பர்மா	 மற் ம்	 இந்தியாவின்	 பல	 ப திகளில்
இ ந் 	அந்தமானில்	 ேயறிய	ெதாழிலாளர்கள்	 லம்	ேதைவக் 	ஏற்ப	மரங்கள்
அ க்கப்பட்டன.

இங் 	உள்ள	பல	அ ைவ	இயந்திரங்கள்	அெமரிக்காைவச்	ேசர்ந்தைவ.	கடல்
நீரில்	 மரங்கைள	 மிதக்கவிட் ,	 ஊற	 ைவத் 	 அைத	 ரக	 வாரியாக ம்,	 ைசஸ்
வாரியாக ம்	 அ க்கிறார்கள்.	 இதற்காக	 மார்	 750	 ேபர்	 இங் 	 ேவைல
ெசய்கின்றனர்.	 ெபரிய	 ெபரிய	 மரங்கைள	 இயந்திரங்கள்	 லம்	 விைரவாக
ண் த் ,	 ரக	 வாரியாக	 அ த் 	 எ க்கின்றனர்.	 அதைன	 மிகப்	 ெபரிய
ேடானில்	அ க்கி	ேசமித் 	ைவக்கின்றனர்.

ஆரம்பத்தில்	 ன் 	 சிஃப் 	 (Shifts)	 ைறயில்	 ஆண் ற் 	 20,000	 கண
மீட்டர்	 மரங்கள்	 அ க்கப்பட்டன.	 தற்ேபா 	 அ 	 ைறந் ள்ள .	 தற்ேபா 	 23
வைகயான	 மரங்கள்	 அ க்கப்ப கின்றன.	 வனத் ைறயின்	 ேமற்பார்ைவயில்
மரங்கள்	ெவட்டப்ப கின்றன.	அதைன	கடல்	 லமாக	இந்த	ஆைலக் 	ெகாண்
வ கின்றனர்.	இங் 	உற்பத்திச்	ெசய்யப்ப ம்	மரச்சாமான்கள்	அந்தமான்	தீ கள்,
உள்நா 	மற் ம்	ெவளி	நா க க் ம்	ஏற் மதி	ெசய்யப்ப கிற .	கத ,	ஜன்னல்,
கட் ல்,	 ேமைஜ,	 நாற்காலி	 ேபான்ற	 வீட் ப்	 ெபா ட்க க் 	 இைவ	 ெப மளவில்
பயன்ப த்தப்ப கின்றன.	 ெவளி	 இடங்க க் 	 கப்பலில்	 கண்ெடய்னர்கள்
லமாகேவ	அ ப்பப்	ப கிற .
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இந்தியா	 தந்திரம்	 அைடந்த	 பிற 	 இந்திய	 ஜனாபதி	 டாக்டர்	 ராேஜந்திர

பிரசாத்	 இத்தீவிற் 	 வந் 	 ெசன்றார்.	 இத்தீவிற் 	 தன்	 தலாக	 சிைறக்
ைகதிகளாக	வந்த	 தந்திர	ேபாரட்ட	 வீரர்களின்	 150	ஆவ 	ஆண் 	நிைனவாக
ஒ 	 ண்	 இங் 	 நி வப்பட்ட .	 இ 	 ஒ 	 பாரம்பரியமிக்க	 ற் லா	 இடமாக
தற்ேபா 	விளங்கி	வ கிற .	இங் 	வ பவர்கள்	மர	அ ைவ	ஆைலையச்	 ற்றிப்
பார்க்கலாம்.	ஆைலயின்	உள்ேள	ெசல் ம்	ேபா 	பா காப்பிற்காக	அைனவ க் ம்
ெஹல்ெமட்	 அணிவிக்கப்	 ப கிற .	 ெபரிய	 ெபரிய	 இயந்திரங்கள்	 மரத்ைத
அ க் ம்	 சப்தம்	 நம்	 கா கைளத்	 ைளக்கின்றன.	 எப்ப 	 அ ைவ
ெசய்யப்ப கிற 	 என்பைத	 விளக் வதற் ம்	 ஆட்கள்	 உண் .	 அ ைவ
இயந்திரங்கைளப்பார்த் 	விட் 	ேவ 	வழியாக	நாம்	ெவளிேய	வரலாம்.
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இரண்டாம்	 உலக	 த்தத்தின்	 ேபா 	 ஜப்பான்	 ேபாட்ட	 ண் னால்	 ஏற்பட்ட

மிகப்	ெபரிய	பள்ளம்	இங் ள்ள .	அதைன	இங் 	பா காத் 	வ கின்றனர்.	 மார்
15	அ 	ஆழ ம்	30	அ 	விட்ட ம்	ெகாண்ட	ெபரிய	பள்ளம்	அ .	அதைனக்	காண
அதன்	 ேமல்	ஒ 	ெதாங் 	 பாலம்	கட் யி ந்தனர்.	தற்ேபா 	அப்பாலம்	 சிைதந்
விட்ட .	 ண் 	 வி ந்த	 ழியில்	 (Bomb	 pit)	 தண்ணீர்	 ேதங்கி ள்ள .
இரண்டாம்	உலக	 த்தத்தின்	ஒ 	வரலாற் 	நிகழ்ைவ	இங் 	காணலாம்.	அ 	தவிர
இங் 	ஒ 	ப ங்
அைற ம்	 (Bunker)	 உள்ள .	 ண் 	 வி ம்ேபா 	 தங்கைளப்	 பா காத் க்
ெகாள்ள
இத ள்	 ெசன் 	 மைறந் 	 ெகாள்ளலாம்.	இ 	 ஒ 	 சிறிய	அைறதான்.	ஆனால்
உ தியான .
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சாத்தம்	ஆைலயின்	 உள்ேள	 ஒ 	அைறயில்	 வனத் ைறயின்	 சார்பாக	 ஒ

அ ங்காட்சியகம்	(Museum)	ெசயல்ப கிற .	இ 	2006	ஆம்	ஆண் 	ெசப்டம்பர்
மாதம்	 வங்கப்பட்ட .	 மரங்களால்	ெசய்யப்பட்ட	ைகவிைனப்	ெபா ட்கள்	இங்
காட்சிக் 	 ைவக்கப்பட் ள்ளன.	 இங் 	 வரலாற் 	 சிறப் 	 மிக்க	 ைகப்படங்கள்,
கலாச்சாரம்,	அறிவியல்	 மற் ம்	 கல்வி	 சார்ந்த	 தகவல்க ம்	இடம்	 ெபற் ள்ளன.
டால்பின்,	நிக்ேகாபாரி	 ைச	மாடல்,	கடல்	திைசகாட் ம்	க வி	என	பல	உள்ளன.

	
படாக்	 மரத்தில்	 ெசய்யப்பட்ட	ைகவிைனப்	 ெபா ட்கள்	 கண்ைணக்	 கவ ம்

வைகயில்	 பளபளப்பாகக்	 காட்சி	 த கின்றன.	 ெசரிவான	 சிகப் ,	 ெபான்னிறம்
ேபான்ற	நிறங்களில்	அ 	பளிச்ெசன் 	மின் கிற .	ஒேர	பலைகயால்	ெசய்யப்பட்ட
க 	 காட்சிக் 	 ைவக்கப்பட் ள்ள .	 அ மட் ம்	 அல்லாமல்	 தரா 	 ெபாம்ைம
(Balancing	 Doll)	 ஒன் 	 உள்ள .	 அந்த	 ெபாம்ைம	 ஒற்ைறக்	 காலில்	 நிற்கிற .
அதன்	இரண் 	ைககளி ம்	 நீளமான	த ம்,	அதில்	ெபரிய	பந் க ம்	உள்ளன.
இைவ	அைனத் ம்	 மரத்தால்	கைலயம்சத் டன்	ெசய்யப்பட் ள்ளன.	அ 	தவிர



தா ம்,	 ேச ம்	 என்ற	 ெபாம்ைமைய	 மிக	அழகாக	வ வைமத் ச்	 ெசய் ள்ளனர்.
இப்ப 	 பல	 கைலப்	 ெபா ட்கள்	 இங் 	 உள்ளன.	 அைவ	 ஒவ்ெவான் ம்	 நம்ைம
ஆச்சரியம்	அைடயச்	ெசய்கின்றன.

சாத்தம்	ஆைலயின்	 உள்ேள	 ெசல்ல	 ைழ 	 கட்டணம்	 உண் .	 கிட்டத்தட்ட
இரண் 	மணி	ேநரம்	வைர	 ற்றிப்	பார்க் ம்	அளவிற் 	பல்ேவ 	சிற்பங்கள்	இங்
உள்ளன.
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ேபார்ட்	 பிேளர்	 நகரின்	 ைமயத்தில்	 எம்.ஜி.	 ேராட் ல்	 மானிடவியல்

அ ங்காட்சியகம்	(Anthropological	Museum)	உள்ள .	இ 	ஃபீனிக்ஸ்	ேபவி ள்ள
ெபங்காலி	கிளப்பின்	அ ேக	அைமந் ள்ள .	இந்த	மி சியம்	1975	ஆம்	ஆண் ல்
நி வப்பட்ட .	 ேபார்ட்	 பிேளரில்	 உள்ள	 மத்தியப்	 ேப ந் 	 நிைலயத்தில்	இ ந் 	 1
கி.மீ	ெதாைலவில்	இ 	உள்ள .

அந்தமான்	 –	 நிக்ேகாபார்	 தீ களில்	 6	 வைகயான	 பழங் கள்
வாழ்கின்றனர்.	இவர்களில்	 நிக்ராய் டன்	 ெதாடர் 	 உைடய	 ஓங்கீ,	 ெசன் னலி,
ஜராவா	 மற் ம்	 அந்தமானீ	 ஆகிய	 4	 பழங் கள்	 ஆவர்.	 ேசாம்பன்	 மற் ம்
நிக்ேகாபாரி	ஆகிய	 2	 பழங் கள்	மான்லாயிட் க டன்	ெதாடர் 	 உைடயவர்கள்
ஆவர்.	 இந்த	 பழங் கள்	 உலகிேலேய	 மிக ம்	 பழைம	 வாய்ந்தவர்களாக
க தப்ப கின்றன.	இந்தப்	 பழங் கள்	 உலகின்	மற்றப்ப திக டன்	மிகச்	சிறிய
அளவிேலேய	 ெதாடர் 	 ைவத்தி க்கிறார்கள்.	 இவர்கள்	 வசிக் ம்	 ப திக்
பார்ைவயாளர்கள்	 ெசல்ல	 ெபா 	 அ மதி	 கிைடயா .	 சிறப் 	 அ மதி
ெபற்றவர்கள்	மட் ேம	அ மதிக்கப்ப கின்றனர்.



	
அந்தமான்	–	நிக்ேகாபார்	தீ களில்	வாழக் ய	பழங் களின்	வாழ்க்ைக,

பண்பா ,	 கலாச்சாரம்	 ஆகிய	 விபரங்கைள	 அறிந் 	 ெகாள்ளக் ய	 வைகயில்
மானிடவியல்	அ ங்காட்சியகம்	அைமக்கப்பட் ள்ள .	மிக	 க்கியமான	மானிடச்
சான் கைள	 இங் 	 காணலாம்.	 பழங் களின்	 வாழ்க்ைகையச்	 சித்தரிக் ம்
காட்சிகள்	இங் ள்ளன.	அவர்களின்	 ைச	மாதிரிகள்,	மரத்தால்	 ைடயப்பட்ட
பட கள்	மற் ம்	அவர்களின்	 ைகப்படங்க ம்	உள்ளன.

பழங் கள்	 பயன்ப த் ம்	 ைகவிைனப்	 ெபா ட்கள்,	 க விகள்,
ஆ தங்கள்,	 பாத்திரங்கள்,	 ஆபரணங்கள்,	 உைடகள்	 ஆகியன	 காட்சிக்
ைவக்கப்பட் ள்ளன.	 ஜராவா	 பழங் கள்	 பயன்ப த்திய	 மார் 	 பா காப் க்
கவசம்,	 ெதன்ைன	 ஓைலயால்	 ெசய்யப்பட்ட	 ைடகள்	 ஆகியன ம்	 இடம்
ெபற் ள்ளன.	அ 	தவிர	ெசன் னலியின்	பழங்கால	மண்ைட	ஓ ம்	இங் ள்ள .
களிமண்	 மற் ம்	 ைவக்ேகாைலக்	 ெகாண் 	 ெசய்த	 மாதிரிக ம்	 காட்சிக்
ைவக்கப்பட் ள்ளன.	பழங் கைளப்	பற்றிய	 த்தகங்கள்	இங் 	கிைடக்கின்றன.
அ ங்காட்சியத்ைதக்	 காண	 ைழ க்	 கட்டணம்	 உண் .	 அதன்	 உள்ேள
ைகப்படங்கள்	எ க்க	அ மதி	கிைடயா .	 ர்வீக	மக்களின்	வாழ்க்ைக	மற் ம்
ெதாடக்கக்	 காைல	 சகாப்தத்ைத	 காண	 வி ம் பவர்க க் 	 இந்த
அ ங்காட்சியகம்	சிறப் 	மிக்க	இடமாக	விளங்கி	வ கிற .
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ேபார்ட்	பிேளர்	நகரின்	ைமயப்ப தியில்	காந்தி	 ங்கா	அைமந் ள்ள .	இ

ஒ 	 ெபா 	 ேபாக் ப்	 ங்கா	 மக்கள்	 ம்பத் டன்	 இங் 	 வந்
உலா கின்றனர்.	 ழந்ைதகள்	 விைளயா வதற் 	 ஏற்றவா 	 பல	 விைளயாட் ச்
சாதனங்கள்	 உள்ளன.	ஊஞ்சல்,	 ச க்கி	 விைளயாட் கள்,	 ழந்ைதகைள	 கவர
கங்கா 	 சிைல,	 ெபரிய	 மீன்	 வாையத்	 திறந்தப 	 உள்ள	 சிைல	 என	 பல	 உள்ளன.
அம வதற் 	 என	 பல	 இடங்களில்	 இ க்ைககள்	 உள்ளன.	 ஓய்ெவ த் ,
த் ணர்ச்சி	ெப வதற் 	ஏற்ற	இயற்ைகயான	 ழல்	இங் 	உள்ள .

	
இந்தப்	 ங்காவில்	ஒ 	ஏரி	உள்ள .	அந்த	ஏரிக் 	தில்தமன்	 (Dhilthaman)

என்ப 	ெபயர்.	அந்தமான்	மக்களின்	தண்ணீர்	பிரச்சைனையத்	தீர்க் ம்	 க்கிய
நீர்	ஆதாரமாக	இ 	அைமந் ள்ள .	இந்த	ஏரியில்	படேகாட் 	மகிழலாம்.	ஏரியின்



ஓரங்களில்	 மலர்ந்தி க் ம்	 ஊதா	 நிற	 அல்லி	 மலர்கள்	 ஏரிக் 	 அழைகக்
ட் கிற .	ஏரியின்	ைமயத்தில்	மரங்கள்	அடர்ந்த	ஒ 	தீ ம்	உள்ள .

ஏரிையச்	 ற்றி	 ன் கள்	 உள்ளன.	 ஏரியின்	அழைக	 ரசித் க்	 ெகாண்ேட
நடப்பதற் 	ஏற்றவா 	அதன்	கைரேயாரம்	பாைத	உள்ள .	 ங்காவின்	ைமயத்தில்
மகாத்மா	காந்தியின்	சிைலைய	பிரமாண்டமாக	அைமத் ள்ளனர்.	ெபான்	நிறத்தில்
மிக	ேநர்த்தியாக	அைத	வ வைமத் ள்ளனர்.	ஒ 	காைல	மடக்கி ம்,	ஒ 	காைல
ெதாங்கவிட் ம்	 அமர்ந்தி ப்ப 	 ேபால்	 சிைலைய	 உ வாக்கி ள்ளனர்.	 காந்தி
த்தகத்ைத	 ப ப்ப 	 ேபால்	காட்சி	த கிறார்.	காந்தி	அமர்ந்தி க் ம்	 ேமைடக்
எதிரில்	25க் ம்	ேமற்பட்ட	ப கட் கள்	உள்ளன.	தைரப்ப தியில்	இ ந் 	பார்க் ம்
ேபா 	இ 	ஒ 	அற் தமான	காட்சியாக	உள்ள .

	
இந்தப்	 ங்காவில்	 இரண்டாம்	 உலகப்	 ேபாரின்ேபா 	 ஜப்பான்	 நாட் 	 பைட

வீரர்களால்	அைமக்கப்பட்ட	ப ங் க்	 ழிகள்	பல	உள்ளன.	அ மட் ம்	அல்லாமல்
ஜப்பான்	ேகாயி ம்	உள்ள .	அழகிய	ேவைலபா டன்	அைமக்கப்பட்ட	ேகா ர	வ வ
பீடத்தின்	மீ 	ேவைலபா டன்	 த்தர்	சிைல	உள்ள .	 ைழ 	வாயிலின்	இ ற ம்
உள்ள	 ண்களின்	 மீ 	 இ 	 பறைவகள்	 இறக்ைகைய	 விரித்தப்ப
அைமக்கப்பட் ள்ள .	சிற்பம்	மிக	அ ைமயாக	உள்ள .	மிக	உயர்ந்த	மரங்களின்



அ யில்	 இ க்ைககள்	 ேபாடப்பட் ள்ளன.	 அைமதியாக	 அமர்ந் 	 த்தகம்
ப ப்பதற் 	ஏற்ற	 ழல்	அங் ள்ள .	ப ைமயான	 ல்ெவளிக ம்	உள்ளன.

இந்தப்	 ங்காவில்	 பல	 வைகயான	 பறைவகைளக்	 காணலாம்.	 அந்தமான்
கிளிகள்	உயரமான	மரக்கிைளயில்	அமர்ந் 	கீச்சி வைத	இங் 	காண	 ந்த .
அ 	தவிர	மீன்	ெகாத்திப்	பறைவ	ெபரிய	ஒலிைய	எ ப்பி,	ஏரியில்	உள்ள	மீனின்	மீ
பாய்ந் 	 ெகாத்திச்	 ெசல்வைத ம்	 அங் 	 காணலாம்.	 அ 	 தவிர	 பல்ேவ
பறைவகைள ம்	அங் 	 பார்க்கலாம்.	இந்தப் ங்காவிற் 	எளிதில்	ெசல்ல	 ம்.
ஆட்ேடா	வசதி,	மினி	பஸ்	வசதியம்	உண் .	 ங்காவின்	 ைழ 	வாயில்	ப தியில்
பல	 கைடக ம்	 உள்ளன.	 இந்தப் ங்காவின்	 உள்ேள	 ெசன் 	 ற்றிப்	 பார்ப்பதற்
என் 	 ைழ க்கட்டணம்	 எ ம்	 கிைடயா .	 மனைத	 அைமதிப்	 ப த்தி
சமாதானத்ைதக்	ெகா க்க	ஏற்ற	இடம்தான்	காந்தி	 ங்கா.
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ேபார்ட்	 பிேளரில்	இ ந் 	 9	 கி.மீ	 ெதாைலவி ம்	 மத்திய	 பஸ்	 நிைலயத்தில்

இ ந் 	 2	 கி.மீ	 ெதாைலவி ம்	 ச த்ரிகா	 கடல்	 அ ங்காட்சியகம்	 (Samudrika
Naval	 Marine	 Museum)	 அைமந் ள்ள .	 இதைன	 இந்தியக்கடற்பைட	 நடத்தி
வ கிற .	 இ 	 மிக	 க்கியமான	 ற் லா	 இடமாக	 விளங் கிற .	அந்தமான்
தீ களின்	 ற் ச் ழல்,	 தாவரங்கள்,	 விலங் கள்,	 பழங் 	 ச கங்கள்	 மற் ம்
கடல்	வாழ்	உயிரினங்கள்	பற்றிய	தகவல்க டன்	இ 	பராமரிக்கப்பட் 	வ கிற .

அ ங்காட்சியகத்தின்	 ெவளிப் றத்தில்	 ஒ 	 ெபரிய	 நீல	 திமிங்கலத்தின்
எ ம் க்	 	காட்சிக்காக	ைவக்கப்பட் ள்ள .	இ 	நிக்ேகாபர்	தீவில்	ஒ ங்கிய
திமிங்கலத்தின்	 எ ம் க்	 டா ம்.	 இங் 	 பழங் களின்	 ைச	 மாதிரிகள்
மற் ம்	 அவர்களின்	 வாழ்க்ைகையச்	 சித்தரிக் ம்	 ைடப் ச்	 சித்திரங்க ம்
உள்ளன.

இந்த	 அ ங்காட்சியகத்தில்	 5	 ேகலரிகள்	 உள்ளன.	 அவற்றில்	 வரலா ,
வியியல்,	 மா டவியல்	 மற் ம்	கடல்	வாழ்க்ைக	ஆகியைவ	இடம்	ெபற் ள்ளன.
ஒ 	சிறிய	 மீன்	காட்சியக ம்	 உள்ளன.	அதில்	அரிதான,	அழகிய	 மீன்கள்,	 பவள
உயிரிகள்	என	வளர்க்கப்ப கின்றன.	அந்தமான்	 தீவின்	வரலா 	மற் ம்	எரிமைல
பற்றிய	விளக்க ம்	உள்ள .	ஒ 	அைறயில்	சிப்பிகள்,	சங் கள்,	ஆைமயின்	ஓ
ேபான்றைவ ம்	இடம்	ெபற் ள்ளன.	கடலின்	 ற் ச் ழல்	மற் ம்	கடலில்	வா ம்
உயிரினங்கள்	 ஆகியவற்ைறப்	 பற்றி	 விழிப் ணர் 	 ஏற்ப த்தேவ	 இந்த
அ ங்காட்சியகம்	நடத்தப்ப கிற .
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நட்சத்திர	 மீன்	 (Star	 Fish)	 என்ப 	 நட்சத்திரம்	 ேபான்ற	 வ வில்	 ெதரி ம்.

இதைன	 கடல்	 விண்மீன்,	 விண்மீன்	 உயிரி	 என ம்	அைழப்பார்கள்.	 மார்	 2,000
வைகயான	 நட்சத்திர	 மீன்கள்	 உள்ளன.	 ெப ம்பாலான	 நட்சத்திர	 மீன்க க் 	 5
ைககள்	இ க் ம்.	சில	இனங்களில்	 6	அல்ல 	அதற் 	ேம ம்	இ க் ம்.	இதன்
உடல்	கால்சியம்	கார்பேனட்	எனப்ப ம்	 ண்ணாம்பால்	ஆன .

நட்சத்திர	 மீனிற் 	 வாய்	 அ ப் றத்தில்	 அைமந் ள்ள .	 ஒவ்ெவா
ைககளில்	உள்ள	வரிப்பள்ளங்களில்	நீண்ட	வரிைசயில்	 ழாய்	கால்கள்	உள்ளன.	சில
விண்மீன்கள்	 தாவரங்கைள	 உண்கின்றன.	 ேம ம்	 சி 	 மீன்கள்,	 சிப்பிகள்,
ச்சிகைள

	
இைரயாக்கிற .	இைவ	தன் ைடய	வாைய	விடப்	ெபரிதான	இைரைய	வி ங்கி
வி கின்றன.
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கடல்	 தாமைர	 (Sea	 anemone)	 என்ப 	 ழி டலி	 என் ம்	 வைகையச்

சார்ந்த .	இதன்	உடலின்	ைமயத்தில்	நீண்ட	 ழல்	ேபான்ற	ப தி ம்,	ஆரச்	சமச்சீர்
ெகாண்ட	 உடைல ம்	 ெகாண்ட .	 இ 	 கடலில்	 மட் ேம	 உயிர்	 வாழ்கிற .	 இ
பார்ப்பதற் 	 சாமந்தி	 மலர்	 ேபாலத்	 ெதரிவதால்	 கடல்	 சாமந்திகள்	 என்கிற
ெபயரா ம்	அைழக்கப்ப கின்ற .	இ 	ஒ 	ெச.மீ.	 தல்	2	மீட்டர்	வைர	வள ம்.
சிறிய	 மீன்,	 கடல்	 பஞ் ,	 இறால்,	 கடல்	 திைர,	 நண் ,	 பாசிகள்	 ேபான்றைவ
வாழ்வதற் 	இ ப்பிடம்	ெகா க்கிற .
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இந்த	 உயிரினத்திற் 	 ண்ணாம் ப்	 ெபா ளால்	 ஆன	 	 உள்ள .

சிலவற்றில்	ஒேர	 ண் ,	சிலவற்றில்	2	 ண் கள்	அல்ல 	ஓ கைளக்	ெகாண்
உடைல	 யி க் ம்.	 கால்கள்	 என் ம்	 தைசத்	 தி வினால்	 இடம்	 ெபயர்ந்
ெசல் ம்.	சங் 	என்பதன்	 டான 	ஒேர	ஒ 	ஓடாக	இ க் ம்.	அ 	தி கலாக

க்கிக்	ெகாண் க் ம்.

	
கடல்	 நத்ைதகளின்	 கள்தான்	 சங் 	ஆ ம்.	இ 	 ெபா வாக	 ெபரிய,

ள்	அைமப் ள்ள .	ெபா வாக	 80	 க் ம்	ேமற்பட்ட	இனங்கள்	 உள்ளன.	ெவண்
சங் 	 என்ப 	 ஊ வதற் ப்	 பயன்ப கிற .	 நம 	 நாட் ல்	 கிைடக்கக்	 ய
சங்ைக	 வலம் ரிச்	 சங் ,	 இடம் ரி	 சங் 	 என	 வைகப்ப த்தி ள்ளனர்.	 இதில்
வலம் ரிச்	 சங் 	அரிதான .	இதற் 	 சி ைவச்	 சங் 	 என்கிற	ெபய ம்	 உண் .
சங் களில்	பல	அ ர்வமானைவ ம்	உள்ளன.	விரல்	சங் ,	பால்	சங் ,	இளம்சிவப்
சங் ,	 கீற் ச்	 சங் ,	 சிலந்தி	 சங் ,	 ேபார்	 சங் 	 என	 பலவைகயான	 சங் கள்
பிரபலமானைவ.	 இ 	 பார்ப்பதற் 	 மிக	 அழகான .	 இ 	 ேபான் 	 பல்ேவ



வைகயான	 சங் 	 வைககைள	 ச த்ரிகா	 அ ங்காட்சியகத்தில்	 காட்சிக்காக
ைவத் ள்ளனர்.	 இைவ	 அைனத் ம்	 அந்தமான்	 கடலில்	 வாழக் ய	 சங்
இனத்ைதச்	ேசர்ந்தைவ.	
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சிப்பிகளில்	 க் ம்	 ேமற்பட்ட	 இனங்கள்	 உள்ளன.	 இைவ	 இரண்

ஓ கைளக்	ெகாண்ட	ெமல் டலி.	ஓ களின்	இ 	ப தி ம்	ஓர்	இடத்தில்	மட் ம்
ஒன் 	 இைணந்தி க் ம்.	 ெப ம்பா ம்	 அதன்	 ஓ கள்	 திறந்ேத	 இ க் ம்.
ப வக்	 காலத்தில்	 மிக	 அதிகமாக	 ட்ைடகைள	 இ ம்.	 ேகா க்கணக்கான
ட்ைடகைள	இட் த்	தள் கிற .	இதிலி ந் 	ெவளிவ ம்	 ஞ் க க் 	ஓ

கிைடயா .	ஒ 	நாள்	கழித்ேத	ஓ கள்	உண்டாகிற .	சிப்பி	 	வளர்ச்சி	அைடய
5	ஆண் கள்	ஆகின்ற .

	
சிப்பிகைள	மட் 	என் ம்	அைழக்கிறார்கள்.	மட் களில்	மிகப்	ெபரியைவ ம்

உள்ளன.	அவற்றில்	 2	 தல்	 4	 மீட்டர்	வைர	வளர்கிற .	இதற் 	ெபரிய	 மட் கள்
என் 	 ெபயர்.	 இைவ	 10	 மீட்டர்	 ஆழத்தில்	 வாழ்கின்றன.	 தன்ைன	 நா 	 வ ம்
உயிரினங்கைள	 மட் ேம	 உணவாக்கிக்	 ெகாள்கிற .	 இைவ	 க்கைள	 உண்
வாழ்கிற .	 அேத	 சமயத்தில்	 ேவட்ைடயா ம்	 ணமற்ற .	 அந்தமான்	 கடலில்
ெபரிய	மட் கள்	அதிகம்	உள்ளன.



ெபரிய	 மட் களில்	 (Giant	 clam)	 ைரடாக்னா	 ஜிகாஸ்	 (Tridacna	 gigas)
மற் ம்	 ைரடாக்னா	 ேமக்சிமா	 ஆகியைவ	 அரிதானைவ.	 இதைன	 மிகப்ெபரிய
ெமல் டலிகள்	 என்பர்.	 20	 மீட்டர்	 ஆழத்தில்	 வாழ்கின்றன.	 4	 அ 	 விட்டம்
ெகாண்ட .	 மார்	 200	கிேலா	எைட	வைர	வளர்ச்சியைட ம்.	இதன்	ஆ ட்காலம்
100	 ஆண் கள்.	 இந்த	 ெபரிய	 மட் யின்	 இரண் 	 ஓ க ம்	 க்	 ெகாள்ள

யா .	 ஓ 	 மிக	 அழகான .	 ெவள்ளி	 ேபான் 	 ெவண்ைம ம்,	 பளபளப் ம்
ெகாண் ள்ள .
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கட க் ள்	பல	லட்சக்கணக்கான	ஓ கள்	உள்ள	உயிரினங்கள்	வாழ்கின்றன.

இவற்றின்	 த் ச்சிப்பி ம்	 ஒன் .	 த் சிப்பியில்	 100க் ம்	 ேமற்பட்ட
உயிரினங்கள்	 உள்ளன.	 இைவ	 10	 ெச.மீ	 தல்	 ஒ 	 மீட்டர்	 வைர	 வள ம்.
இைவக க் 	இரண் 	ஓ கள்	 உண் .	சிப்பிகளின்	 உள்ள க்கில்	 பல	வண்ணம்
ெகாண்ட	 த் த்	தாய்ப்ெபா ள்	 (Mother	of	pear)	உள்ள .	இந்த	அ க்கில்	சி
ைடப் கள்	 உண்டாகியி க் ம்.	 சிலவற்றில்	 திராட்ைசக்	 ெகாத் 	 ேபான்
ேதான் ம்.	அைவேய	 த் க்களா ம்.	 த் க்கள்	சிவப் ,	மஞ்சள்,	 நீலம்	ஆகிய
நிறங்களி ம்	கிைடக்கின்றன.	 த் கைள	தங்கத்தில்	பதிப்பார்கள்.	 த் 	மாைல
ெசய்வார்கள்.	 ேவ 	 பல	 மணிக டன்	 ேசர்த் 	ஆபரணங்கள்	தயாரிக்கிறார்கள்.
பலவிதமான	 அழகான	 ெபா ட்கைள	 ெசய்வதற் 	 ஓ கைளப்
பயன்ப த் கின்றனர்.
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ேபார்ட்	பிேளர்	நகரின்	ஒ 	உயரமான	மைலக் ன்றின்	 மீ 	ேஜாக்கர்ஸ்	பார்க்

(Jokker’s	 park)	 அைமக்கப்பட் ள்ள .	 இ 	 விஐபி	 (VIP)	 சாைலயின்	 அ கில்
உள்ள .	மிகச்	சிறிய	அழகான,	அைமதியான	 ங்கா.	இதைன	மிக ம்	 த்தமாக
பராமரித் 	 வ கிறார்கள்.	 பலர்	 வி ைறயின்	 நாட்களில்	 ஓய் 	 எ ப்பதற்காக
இந்தப்	 ங்காவிற் 	வ கின்றனர்.	காைல	மற் ம்	மாைல	ேநரங்களில்	நைட	பயிற்சி
ேமற்ெகாள்கின்றனர்.	இங் 	ஏர்	ஜிம்	(Air	Gym)	2018	ஆம்	ஆண் 	அக்ேடாபர்	27
அன் 	 திறந் ள்ளனர்.	 உடற்பயிற்சி	 ெசய்வதற்காக ம்	 இங் 	 பலர்	 வந்
ெசல்கின்றனர்.

காைலப்	ெபா தில்	 ரிய	உதயத்ைத	இங்கி ந் 	காணலாம்.	நைடப்பயிற்சி
ேமற்ெகாள்வதற் 	 வைளந் ,	 வைளந் 	 ெசல்லக் ய	 அழகான	 பாைத
அைமத் ள்ளனர்.	ெவ ங்காலி ம்	நடக்கலாம்.	பலர்	ேஜாக்	அ த் க்	ெகாண்ேட
நடந் 	 ெசல்கின்றனர்.	 மாைல	 ேநரத்தில்	 ஓய் 	 எ க்க ம்,	 நைடப்பயிற்சி
ேமற்ெகாள்ள ம்	வ கின்றனர்.	இ 	உயரமான	ப தி	என்பதால்	இங்கி ந் 	ராஸ்
தீ ,	 நார்த்ேப	 தீ 	 ஆகியவற்ைறக்	 காணலாம்.	 இரவில்	 ேபார்ட்	 பிேளர்	 நகர்
மின்விளக்கால்	பிரகாசிக் ம்	அழைகக்	காணலாம்.



	
இந்தப்	 ங்காவின்	 எதிரில்	 விமான	 நிைலயம்	அைமந் ள்ள .	 ஓ 	 தளம்

பளிச்ெசன் 	 ெதரி ம்.	 ெபரிய	 விமானங்கள்	 வந் 	இறங் வைத ம்	 காணலாம்.
அ 	 மட் ம்	 அல்லாமல்	 விமானம்	 றப்பட் ,	 ெம வாக	 நகர்ந் 	 பிற 	 ஒ
இடத்தில்	 வந் 	 தி ம்பி,	 ேவகமாக	 ஓ தளத்தில்	 ஓ 	 அதன்பின்னர்	 எ ம்பி
ப ப்ப யாக	 உயர்ந் 	 பறக் ம்.	 இந்த	 அற் தமான	 காட்சிைய	 இங்கி ந்
காணலாம்.	இரவில்	 விமானம்	 வந் 	இறங் வைத ம்,	 றப்பட் ச்	 ெசல்வைத ம்
காணலாம்.

இதன்	 அ கில்	 கடற்பைட	 விமான	 நிைலய ம்	 உள்ள .	 ட் 	 ரா வ
விமானங்கள்	 றப்பட் ச்	ெசல்வைத ம்	காணலாம்.	 ேம ம்	 பல	ெஹலிகாப்டர்கள்
விமான	 நிைலயத்தின்	 அ கில்	 இறங் வைத ம்,	 றப்பட் ச்	 ெசல்வைத ம்
ேஜாக்கர்ஸ்	 பார்க்கில்	இ ந் 	ெகாண்ேட	கண் 	மகிழலாம்.	 திதாக	தி மணம்
ஆன	தம்பதிக ம்	இங் 	வ கின்றனர்.	இங் 	ெசல்லப்பிராணிகைள	ெகாண்
ெசல்வதற் 	 தைட	 விதிக்கப்பட் ள்ள .	 அந்தமான்	 ற் லா	 ெசல்பவர்கள்
ேஜாக்கர்ஸ்	 பார்க்	 ெசல்லாமேல	 தி ம்பி	 வ கின்றனர்.	ஆனால்	இங் 	 கட்டாயம்
ெசன் 	ஓய் 	எ க்க	 ேவண் ம்.	அ 	தவிர	தாங்கள்	 பயணம்	ெசய்யப்	 ேபா ம்
விமான	தளத்ைதக்	காண	 ேவண் ம்.	 ற் லா	ெசன்றவர்கள்	விமானம்	 றப்பட்



ெசல் ம்	அந்த	அழகிய,	அரிய	காட்சிைய	கண்ட	பின் 	தங்கள்	ெசாந்த	ஊ க் த்
தி ம் ங்கள்.
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இவர 	 தல்	 ல்	�����	 ���������.	 அன்றிலி ந் 	 19
ஆண் களாகத்	ெதாடர்ந் 	பல	 ங்கைள	எளிய	தமிழில்	எ தி	வ கிறார்.	

தமிழ்நா 	அறிவியல்	இயக்கத்தின்	ேசலம்	மாவட்ட	உதவிச்	ெசயலாளராக	12
ஆண் க ம்,	 மாவட்டச்	 ெசயலாளராக	 8	 ஆண் க ம்	 பணி ரிந் ள்ளார்.
பின்னர்	 தமிழ்நா 	 அறிவியல்	 இயக்கத்தின்	 ேசலம்	 மாவட்டத்	 தைலவராக ம்
ெசயல்பட் ள்ளார்.	 இவர்	 மக்களிடம்	 அறிவியல்	 விழிப் ணர்ைவ	 ஏற்ப த்த
க்கியக்	காரணியாக	உள்ளார்.

	
இவ ைட ய	�������	 மற் ம்	��������	 ��������,



��������	��������	ஆகிய	இரண் 	 ல்கள்	அைனவ க் ம்	கல்வி
இயக்கம்	என்ற	அைமப்பின்	சார்பாக	38000	பள்ளிக க் 	வழங்கப்பட் ள்ளன.	

தமிழ்நா 	அறிவியல்	இயக்கம்	ெவளியி ம்	 ளிர்	அறிவியல்	மாத	இதழின்
ஆசிரியர்	 வில்	 க்கியமானவர்.
எ த் ச்சிற்பி,	அறிவியல்	 மாமணி,	 வல்லைமமி 	 எ த்தாளர்,	 உைழப்பாளர்
பதக்கம்	ஆகிய	வி களால்	ெகளரவிக்கப்பட்டார்.
1992	ஆம்	ஆண் 	ஏற்காட் ல்	உள்ள	ெபரிய	ஏரியில்	மண் க்	கிடந்த	ஆகாயத்
தாமைரகைள	 மாணவர்கள்,	 ெதாண் 	 அைமப் கள்	 மற் ம்	 ெபா மக்கள்
உதவி டன்	தமிழ்நா 	அறிவியல்	இயக்கம்	சார்பாக,	 நீக்கி	ஏரிையச்	 ப் ர
ெசய்தார்.
தன்	 இறப்பிற் ப்	 பிற 	 தன்	 உடைல	 ம த் வ	 ஆய் க் ப்	 பயன்ப த்த
ேவண் ம்	என் 	தன்	வி ப்ப	ஆவணத்தில்	பதி 	ெசய் ள்ளார்.
ஏற்கா 	 மைலயில்	 உள்ள	 தாவரங்கைள	 வைகப்ப த்தி,	 ெபயரிட் 	 அதன்
ைகப்படங்கைள	இைணயதளம்	ெபா வகத்தில்	2340	தாவரங்களின்	8006
படங்கைள	இைணத் ள்ளார்.	
ப்ரீ	 தமிழ்	 இ க்ஸ்	 லம்	 21	 த்தகங்கள்	 இைணயத்தில்
ெவளியிடப்பட் ள்ளன.	 அைவ	 ஜூன்	 2015	 தல்	 பிப்ரவரி	 2019	 வைர
4,50,820	 ைற	பதிவிறக்கம்	ெசய்யப்பட் ள்ளன.	
	
சிறிய	 அளவி ம்,	 ெபரிய	 அளவி ம்	 88	 த்தகங்கள்	 இ வைர
எ தி ள்ளார்.

ெதாடர்ந் 	அறிவியல்	 ல்கைள	எ தி	வ கிறார்.
	

***
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